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ÖZET 

 

Bu çalışma Batılı bağlamlarda modernite, milliyetçilik ve erkekliğin eş zamanlı inşasını, 

kolonyalizm ile "evrensel" bir mahiyet kazanan modernleşme pratiklerinin Batılı 

olmayan bağlamlardaki milliyetçi-modernist pratiklerini ve bunların cinsiyet kurgularını 

nasıl etkilediğini açıklamaya çalışmaktadır. Geç dönem Osmanlı'dan başlayarak erken 

dönem Cumhuriyet'e devreden zihinsel mirasın ve modernleşme sancılarının içinde 

milliyetçilik, erkeklik ve endişe bağıntısına açıklık getirmeye çalıştıktan sonra, bu 

bağıntıdan türeyen bakışın Kıbrıs'ı "yavruvatan" olarak hikayelendirilmesinde oynadığı 

rolü göstermekte ve "milli dava" olarak adlandırılan Kıbrıs meselesinin aslında nasıl bir 

erkeklik davası olduğunu açıklamaya çalışmaktadır.  
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ABSTRACT 

 

This PhD thesis, deals with the connection between the Enlightenment, imagination 

processes of modern nations and construction of modern masculinities in the Western 

and non-Western contexts. While explaining the effects of Western modernity and 

colonialism on the nationalisation processes of the non-Western contexts, the thesis 

attempts to shed light on the post-colonial discourses and constructions of gender in 

non-Western nationalisms, especially in the Ottoman-Turkish modernisation practices. 

In order to show the ways in which the Western orientalist discourses about 

modernisation and masculinity had affected the desires and anxieties of the ruling male 

elites, the study attempts to explain ideological -discursive continuities and changes 

between the late Ottoman and the early Republican hegemonic masculinities. In this 

way, the thesis scrutinizes the roles of discursive configurations of gender, modernity 

and orientalism, both in shaping the gendered desires and anxieties of Turkish 

nationalism and in constructing the modern Turkish men. Finally, the study examines 

Turkish national representation of Cyprus as "babyland" and show the ways in which 

the so-called national case, the Cyprus Case, is in fact a case of the anxieties of modern 

Turkish masculinity.  
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ÖNSÖZ:  

"Dışarı"nın "İçerisi"ne Doğru 

 

 Kıbrıslı feminist bir kadın, geç dönem Osmanlı ile başlayan ve Türkiye 

Cumhuriyetinin erken dönemlerinde de devam eden modernleşme sancıları içerisinde 

erkeklik, milliyetçilik ve endişe bağıntısını niye çalışmak ister?  Bu sorunun cevabı, 

politik olduğu kadar kişisel veya kişisel olduğu için zaten politik de olan dertlere cevap 

üretmeye çalışan uzun, çoğunlukla engebeli her zaman da sancılı olan bir yolun hikâyesi 

içindedir.  

  Bu yol,  her şeyden önce, isimleri Şehit ile başlayan okullardan, toplu mezarlara 

doğru yapılan “eğitici” yolculuklardan, kabristan mı sokak mı olduğu belli olmayan 

hafızasızlaştırılmış caddelerden, Kıbrıs’ın ne kadar Türk olduğunu ispatlamak için 

milliyetçilik yarışına giren üniformalı ve üniformasız iktidarların gölgesinden, adanın 

birleşmesi için mücadele eden insanların "Komünist", "Vatan Haini" ya da "Rumcu" 

denilerek dışlandıkları hikâyelerden, sağdan sola cenaze, yukarıdan aşağıya savaş ve kan 

kokan bir bulmacaya dönüştürülmüş hayatlardan geçerken, yüreğimin derinlerinde 

terennüm eden bir itiraz sesi ile başladı. 1974 yılındaki bölünmeden sonra, adanın 

kuzeyinin, Türk milliyetçiliğinin yeniden ve yeniden yazıldığı bir metin haline geldiği bir 

ortamda büyüdükten sonra, yükseköğrenim sürecim de Kıbrıs'taki Türkleştirme 

politikalarının tarihsel ve siyasi kaynaklarını anlama sancısı ile sarmalandı. Lisans 

eğitimim sırasında Türk hükümetlerinin adanın kuzeyinde uyguladığı yarı-sömürgeci 

politikaların kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçlarını anlamlandırmak, geleceği çalınmış 

bir ülkenin geçmişini yeniden keşfetmek ve Türk milliyetçiliğinin ada üzerinde kurduğu 

vesayet ve velayet ilişkisini görünür kılmak derdine düşmüştüm. 
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 Bu dert, 2002 sonrasında Kıbrıslıtürk toplumunun Annan Planı referandumu ile 

ayağa kalktığı döneme denk gelen yüksek lisans çalışmam boyunca da beni bırakmamış, 

yüksek lisans tezimi Türklük ve Kıbrıslılık söylemlerinin, Kıbrıslıtürklerin kimliklenme 

süreçlerini nasıl etkilediği üzerine yazmıştım. Yüksek lisans boyunca Türkiye-Kıbrıs 

ilişkilerinin paketlendiği "Anavatan-Yavruvatan" ambalajının söylemsel, ideolojik ve 

tarihsel kaynaklarını çözümlerken, Türk milliyetçiliğinin dokularına sinmiş yabancı 

korkusunun ve büyüklenmeci söylemlerin içiçeliğini keşfetmeye başlamıştım. Ancak tez 

konumu resmi tarihten dışlanmış seslere, yani Kıbrıslıtürklerin farklı sosyal 

kesimlerinin federal çözüm politikasına yönelme dinamiklerine ayırdığımdan, Türk 

milliyetçiliğinin zihinsel dünyasının içindeki paradoksal gerilimleri detaylandırmayı 

ertelemiştim.  

 2008 yılında Kıbrıs'a geri dönüş yaptıktan hemen sonra, ülkemde milliyetçilikten 

dolayı hissettiğim kuşatılmışlık hissine, örgütlü bir feminist mücadelenin olmayışının 

yarattığı derin ıssızlık duygusu da bulaştı. Bu duygularla başa çıkabilmek için çizmeleri 

giyip feminist aktivizm yapmaya başladım. Bir yandan köyleri ve kentleri gezerek 

kadınlarla atölyeler yapıyor, o güne dek kamusal alanda mesele edilmeyen kadın 

işsizliği, erkek şiddeti, militarizm, ev içi emek gibi konuları toplumun gündemine 

getirerek feminist politika yapacak kadın arkadaşlar ile örgütlenme çalışması 

yürütüyordum. Sokaktaki aktivizme paralel olarak da adadaki toplumsal cinsiyet 

düzenini inşa eden tarihsel, sosyal ve kültürel süreçlerin içerisinde Kıbrıslıtürk 

kadınların farklı deneyim ve pratiklerini açıklamanın peşine düşmüştüm. Henüz doktora 

çalışmama başlamadan önce, Kıbrıs’ta yıllardır hüküm süren milliyetçi, militarist ve 

patriarkal pratiklerin farklı kadınlık hallerini içerme ve dışlama stratejilerini anlamak 

için çabalıyordum. Sürekli "dışarı" ile kodlanan erkeklere mukabil, biz kadınların daimi 

olarak yerleştirildiği "içeride" neler oluyordu? Kadınlar olarak bizlerin hikâyelerinin ve 
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tarihinin "içerisinde" ne vardı? Kadınlar olarak kapatıldığımız "içeriden"  firar etmek 

üzere yaptığımız her hamle, ne oluyordu da birbirinin içine geçen kaplar gibi inşa 

edilmiş yeni bir "içerinin" duvarlarına çarpıyordu?  

 İlk başta sorduğum bu sorular etrafında, kadınların gündelik hayat 

deneyimlerinden, çalışma koşullarına; siyasal katılım olanaklarından, cinselliği, aileyi, 

anneliği algılayış ve yaşayış biçimlerine; Kıbrıslıtürk toplumunun taşıdığı yarı-cemaat 

özelliklerinin, (özellikle de akrabalık ilişkilerinin) sürekli yeniden ürettiği iktidar 

ağlarının kadın öznelliklerini hangi mecralardan kurup bozduğuna dair bir resim ortaya 

koymaya çalışıyordum. Derdim Kıbrıs’ta feminist bir geleneğin oluş(a)mamasının 

sosyolojik ve tarihsel kaynaklarına ilişkin cevaplar bulmak, Türk milliyetçiliğinin 

Kıbrıs'taki toplumsal cinsiyet düzenini nasıl biçimlendirdiğine bakmak ve yürüttüğümüz 

feminist aktivizmin patikalarını açarken nasıl bir kültürel bağlam içinde iş yapmaya 

çalıştığımızı anlamaktı.  

 Kıbrıslıtürk kadınların deneyimlerini ve tarihini kovalamaya başladığım bu 

süreçte, sınıfsal konum, eğitim düzeyi, siyasi görüş ve yaş grubu olarak birbirinden çok 

farklı olan erkeklerin araştırma konuma dair verdikleri tepkiler oldukça ilginçti. Bazen 

bir mülakat, bazen bir tesadüf, bazen ise sadece bir dost sohbeti vesilesiyle bir araya 

geldiğim erkeklerin hemen hepsi, hafif alaycı ama aynı zamanda sitemkâr bir serzenişle 

“niye kadınların tarihinin peşine düştüğümü?” sorguluyordu. “Kıbrıslıtürk kadınların 

başta ev ve aile hayatı olmak üzere, hayatın birçok alanında oldukça egemen pozisyonda” 

olduklarına dair "güçlü" iddialarını kibirle beyan ettikten hemen sonra da, “esas 

adaletsizliğe maruz kalanların erkekler olduğunu” söyleme ihtiyacı hissediyorlardı. Bu 

serzenişler, “Kıbrıslıtürklerin anaerkil bir toplum olduğu” gibi tarih-dışı yorumlarla 

bezeniyor; bazen tüm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini göçmen ve dışlanmış gruplara 

havale ederek “Kıbrıslıtürklerin İngiliz medeniyeti görmüş bir toplum” olduğunu söyleyen 
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oryantalist biçimler alıyordu. Bazen de “Kadın hakları nereye kadar?”, “Kadınlar her şeyi 

aldı, daha ne istiyorlar?”, “Kadın hakları diyorsunuz ama erkeklerin yaşadığı zorluklara 

bakmıyorsunuz”, “Başımıza bir de feministlik çıkardınız, erkeklerin haklarını kim 

savunacak?”, "Sanki bizi adam yerine koyan vardı" gibi cümlelerle süslenen bir feveran 

halini alabiliyordu.   

Şüphesiz ki, bu feveran halini, "normalleşmiş", "normalleştiği" oranda da “doğal” 

kabul edilen ataerkil iktidarın, kendi çeperlerini sağlamlaştırmak üzere operasyona 

koyduğu tepkimeler olarak okuyup, Kıbrıs’taki erkek egemenliğinin kendi iktidar 

alanlarına sıkı sıkıya yapışması olarak açıklamak mümkündü. Çünkü Kıbrıs toplumsal 

cinsiyet düzenini anlamaya yardımcı olan tarihsel, sosyal, ekonomik ve kültürel verilere 

baktığımızda, ortaya çıkan tablo, en son heteroseksüel erkek kimliği içerisine 

konumlananların şikâyet edecekleri bir tabloydu.1  

Bu tabloya mukabil, erkeklerin kadın mücadelesi karşısında yaşadıkları 

tedirginliğin ve rahatsızlığın, ne sadece anti-feminizmle ne de ekonomik ve siyasi 

pozisyonlardaki eril üstünlük ile açıklanması mümkün olan bir boyutu vardı. Verilen 

tepkilerin içinde anlaşılmayı bekleyen daha karmaşık süreçler olduğu şüphesizdi. Çünkü 

                                                            
1 Örneğin siyasal katılım açısından durum hiç de iç açıcı değildi. Kadınların parlamento temsilinin %8’i 
aşamaması bir yana, Kıbrıslıtürk toplumu 1960’tan bu yana geçen neredeyse yarım asırlık süre içerisinde 
sadece 16 kadın milletvekili çıkarmış, bu kadınların da sadece 13’ünü seçimle iş başına getirebilmişti. 
Kamu sektöründe çalışanların büyük bir bölümünün örgütlü olduğu ve üyelerinin yarısından fazlasının 
kadın olduğu sendikalarda bile kadınlar, karar alma mekanizmalarında yer al(a)mıyorlar; kadın temsilini 
teşvik edecek kota ve benzeri geçici özel önlemler ise bu örgütlerin ağırlıklı bir kısmında bir “ayrımcılık 
aracı” olarak görülüyordu. Çalışma yaşamı ve istihdam koşullarındaki durum da siyasi tablodan farklı 
değildi. KKTC Devlet Planlama Örgütü’nün 2014 yılında yayınladığı Hane Halkı İşgücü Anketine göre, 
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan işsiz kadınların oranı, işsiz erkeklerin iki katıydı. Bilhassa özel sektörde 
kadınlar, hamile kalma ve doğum iznine ayrılma olasılıklarından dolayı istihdam edilmiyorlar; istihdam 
edilseler bile erkek çalışanlardan daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalabiliyorlardı. Bu 
istatistiklerde (kadınların ev içinde harcadığı bakım ve temizlik hizmetlerinin ekonomik karşılığı 
hesaplanmamış olmasına rağmen) “ücretsiz aile işçisi” olarak çalışan kadınların sayısı erkeklerden beş kat 
fazla idi. “Kendi hesabına ve işveren” olarak çalışan kadın oranının erkeklerin üçte biri kadar olması ise, 
sadece kadınların ekonomik durumunu değil, aynı zamanda kamusal alanda ortaya koydukları ekonomik 
faaliyetin toplumsal hiyerarşinin alt katmanlarında kaldığını da gösteriyordu. İktisadi faaliyetlerin 
cinsiyetlere göre oluşturulmuş sektörel dağılım verileri de, kadınların cinsiyetlendirilmiş rol ve görevlerin 
en yoğun olduğu hizmet sektöründe istihdam edildiğini ortaya koyuyordu. Kamu çalışanlarında ise, 
çalışanların yarısı kadın olmakla birlikte, üst kademe yöneticiliği pozisyonunda görev yapan kadınların 
oranı %20’yi bulmuyordu.  
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erkeklerin, özellikle de Türkiye-Kıbrıs ilişkilerini konuşurken kurdukları anlatılarda 

"adam yerine konmamak", "adam gibi karşı duramamak", "kendi evinde misafir olmak", 

"kendi ülkesinin efendisi olamamak" gibi cümleleri sıkça duyuyordum. Daha da ötesi, bu 

tip cümleler, barış veya sosyal adalet için yapılan yığınsal mitinglerde, bazen bir pankart 

olarak, bazen kitleler tarafından alkışlanan bir miting konuşması olarak karşıma 

çıkıyordu. Erkeklik olarak ifade ettiğimiz iktidar biçiminin Kıbrıs'taki suretleri derin bir 

sancı içindeydi. Türk milliyetçiliğinin adadaki pratikleri karşısında kendini hep bir çocuk 

kalmışlığa, bir "yavru" olma haline, evinin "efendisi" olamayan bir kudretsizlik haline 

hapsedilmiş hisseden bir erkeklik hali vardı. Ben kadınların hikâyelerinin peşine 

düşmüştüm düşmesine de, erkeklerin hikâyeleri de en az kadınlar kadar sancılıydı belli 

ki…  

Artık soruları başka türlü sormam gerekiyordu. Mesela bir iktidar biçimi ve bir 

kimliklenme süreci olarak "erkeklik" denilen şey neydi? Bir toplumsal cinsiyet kategorisi 

olarak modern erkekliği inşa eden tarihin içinde neler vardı? Feminist literatür bize 

kadınlığın tekil bir kategori olmadığını öğrettiğine göre, erkekliğin de farklı ve çok 

katmanlı biçimleri olduğu belliydi de, bu farklı erkeklik halleri, biçimleri ve 

performansları nasıl kavramsallaştırılmalıydı? Simone de Beauvoir’ın “kadın doğulmaz, 

kadın olunur” sözünü tersine çevirip, “erkek doğulmadığını” ve “erkek olunduğunu” 

düşündüğümüzde, bu “oluş hallerinin” hangi iktidar mekanizmaları ve filtrelerinden 

geçerek kurulduğuna bakmak gerekmez miydi? Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet 

kürsülerinin yarım asrı aşan geleneği içerisinde “erkeklik” çoğu zaman ataerkinin 

kadınlığı tabi kıldığı mekanizmaları göstermek hasebiyle, genellikle sabit ve türdeş bir 

iktidar kategorisi olarak kullanılmış ve yakın geçmişe kadar da bu çalışmaların analiz 

alanlarından biri olmamıştı. Fakat Roland Barthes’ın  “imlenmemiş bir terimin yokluğu, 
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anlamının yokluğunu değil, onun belirgin gaipliğini (significant absence) gösterir”2 

cümlesinde olduğu gibi, bir terimin gösterilmemesi onun yokluğunu değil, sessizliğinin 

konuştuğu yeri gösteriyordu. Yani erkekliklere dair Kıbrıs akademisinde ve siyasetinde 

var olan akademik-politik sessizlik, konunun feminist literatür ve pratik açısından ne 

denli önemli olduğunu anlatıyordu. Dolayısıyla da yaptığım çalışmanın rotasını, 

“kadınlık(lar)dan” “erkeklik(lere)” doğru çevirmek elzem hale geliyordu. Zira “dışarı”nın 

da bir “içerisi” vardı ve bu “içeriye” bakmak, eril tahakkümün kendi biricik öznesini, yani 

erkeklikleri, nasıl inşa ettiğini deşifre etmeyi sağlayacaktı.  

Böylesi bir gaileden hareketle erkeklik üzerine doktora yapmaya karar verdim. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, doktora çalışmamın ilk yıllarında yukarıda sorduğum 

sorular etrafında literatür taraması yapmanın ve Erkeklik(ler) meselesini farklı 

perspektiflerden ele alan çalışmaları okumanın pek de ötesine geçememiş, yazacağım 

tezin temel derdini konumlandırana kadar epey bir kafa karışıklığı yaşamıştım. Bu kafa 

karışıklığının bir sebebi, erkeklik çalışmalarının yeni bir alan olmasından dolayı 

literatürdeki karmaşa iken, bir diğer sebebi de, sokakta yürüttüğüm feminist aktivizme 

paralel olarak sorduğum soruların da sürekli çoğalmasıydı. Kesintisiz bir şekilde artan 

sorular ile uğraşırken, hem siyasi derdimi hem de akademik merakımı billurlaştıran bir 

kırılma noktası deneyimledim. 2013 yılında kuzeyde yapılan milletvekilliği seçimlerinde 

feminist politikanın dertlerini görünür kılmak amacıyla ani, hesaplanmamış ve biraz da 

çılgınca bir kararla aday çıktım. Tek düşüncem o güne dek sokakta, atölyelerde, imza 

kampanyalarında, eylemlerde söylediğimiz ve siyasiler tarafından yok sayılan talepleri 

toplumsal gündeme taşımak; inkâr edilen, yok sayılan, küçümsenen ve sadece "kadın 

sorunu" olarak indirgenen meselelerin bir demokrasi hadisesi olduğunu göze sokmaktı. 

Tutku, inat ve delilik arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu fark ettiğim bu süreçte 

                                                            
2 Roland Barthes, Elements of Semiology, trans. Annete Lavers & Colin Smith, New York: Hill and Wang, 
1967, s.77.  
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sonuçlar benim için de sürpriz olmuştu. Seçilmiştim ve "içeri"nin sesini "dışarıya" taşıma 

şansı gelmişti.  

İşte daha önce bakmayı ertelediğim mesele, yani Türk milliyetçiliğinin dokularına 

sinmiş, kibir ve aşağılanmışlık telaffuz eden söylemlerin içiçeliği, bu süreçten itibaren 

tekrardan karşıma çıktı. Milletvekili andını değiştirdiğim ilk yemin gününden 

başlayarak, daha sonraki süreçlerde mecliste cinsiyet eşitliği ile ilgili yaptığım her yasa 

çalışması, milliyetçilik karşıtı her kürsü konuşması ve basına yansıyan demeçlerim 

sürekli kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan erkekler korosunun ağır tehditleri ve 

hakaretleri ile karşılanıyordu. Siyaset yapan kadınlara yönelen saldırıların çoğu zaman 

cinsiyetçi boyutlarda da ortaya çıktığını biliyordum ama bana yönelen sözler, buraya 

yazamayacağım kadar korkunç bir tecavüz ve parçalama mizanseni içinden telaffuz 

ediliyordu. Kendini Kıbrıs adasının "esas sahibi" olarak gören, zimmetine geçirdiğini 

düşündüğü bu toprak parçacığında "efendi" olduğunu düşünen, itaat bekleyen ve 

muhalif gördüğü her duruşu anında cezalandırma "hakkını" kendinde gören bir erkek 

sesinin yankılarıydı bu tecavüz ve tehdit dilini kuran.  

 Peki, ne oluyordu da Kıbrıs'a adımını bile atmamış veya adada sadece birkaç yıldır 

yaşayan "Türk milliyetçileri", söz konusu Kıbrıs olunca kendini adanın esas sahibi gibi 

görüyordu? Adanın tarihini, sosyolojik süreçlerini, Kıbrıslıtürk toplumunun taleplerini 

ve iradesini yok sayan bir düşünce biçimi niye kendini sürekli otoriter bir Baba, 

fethetmeye hazır bir asker ya da barbarca tecavüz etmeye hazır bir "erkek" olarak 

telaffuz etme ihtiyacı hissediyordu? Nasıl oluyordu da aynı anda hem mağrur hem 

mağdur hisseden bir erkeklik hali kurtardığını iddia ettiği "yavruvatan"ı "fethedilmiş bir 

kadın" olarak koyutlayabiliyordu? Sadece Kıbrıs'ta yaşayan değil, Türkiye'deki Türk 

milliyetçilerinin de dâhil olduğu bu tehdit ve tecavüz dilinin tarihsel arka planında nasıl 

bir psiko-sosyal kurgu vardı?   

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



8 
 

Tüm bu soruları cevaplamak için hem Türk milliyetçiliğinin zihniyet dünyasındaki 

paradoksal gerilimlere, hem Türk milliyetçiliğinin Kıbrıs ile kurduğu vesayet ve velayet 

ilişkisinin psiko-cinsel temellerine, hem de erkeklik ve milliyetçilik bağlaşımından 

türeyen iktidar mekanizmalarına bakmak gerekiyordu. Bu soruları cevaplamak, özelde 

Türk milliyetçilerinin saldırıları karşısında kendi duyduğum acıyı hafifletmek, genelde 

ise milliyetçiliğe ve ataerkine karşı verdiğimiz toplumsal mücadeleyi güçlendirmek için 

önemliydi. Bundan dolayıdır ki, Türk modernleşmesinin zihinsel dünyasına ve bu 

zihinsel dünya içerisinde vuku bulan milliyetçilik, erkeklik ve (cinsel) endişe bağıntısına 

bakmaya karar verdim.  Elinizdeki çalışma böylesi bir gailenin sonucudur.  
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GİRİŞ:  

 

Bu çalışma genel düzeyde Türk milliyetçiliğinin zihniyet dünyasına yerleşmiş ve 

Osmanlı-Türk modernleşme süreçleri ile doğrudan bağlantılı olan paradoksal 

söylemlerin ve ideolojik çelişkilerin tarihsel ve söylemsel arka planına bakmak amacıyla 

yapılmıştır. Geç dönem Osmanlı ve erken dönem Cumhuriyet süreçlerinde görünür olan 

kültürel anlam haritaları içerisindeki cinsiyet kurguları ile modernleşme çabalarının 

ilişkiselliğine bakan bu çalışma, Türk milliyetçiliğinin aynı anda hem mağrur hem de 

mağdur olan iki(rcik)li dilinin, oryantalist söylem ve erkeklik tahayyülleri ile 

bağlantısını ortaya koymaya çalışmaktadır.  

Böylesi bir çabanın altında yatan temel dertler, genelde Türk milliyetçiliğine 

yerleşmiş yabancı korkusunun sosyolojik, psikanalitik ve toplumsal cinsiyet 

düzeneklerini, bir ulusal "ben" yaratmak üzere inşa ettiği "ötekiler"in nasıl 

kurgulandığını anlamak, özelde ise Türk milliyetçiliğinin Kıbrıs'ı "Yavruvatan" olarak 

hikâyelendiren bakışındaki anlam haritalarını ve erkeklik tahayyüllerini görmektir. 

Şüphesiz ki Osmanlı-Türk modernleşmesini biçimlendiren zihniyet dünyasına ve 

kültürel anlam haritalarına bakmak, mimariden müziğe, şiirden romana, eğitimden 

mekâna, gündelik yaşam pratiklerinden kıyafetlere kadar oldukça geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Ancak böylesi geniş bir alana bakmak bu çalışmanın cüretini aşmanın da 

ötesinde, modernleşme, milliyetçilik ve erkeklik bağıntısını ortaya koymak için oldukça 

fazladır. Bu yüzdendir ki ele alınan malzeme Türk edebiyatında kanonik hale gelmiş bazı 

romanlar ve dönemin kanaat önderi olarak görülen kişilerin çeşitli gazete ve dergilerde 

yayınladıkları yazılar ile sınırlandırılmıştır.  

Geç dönem Osmanlı ile erken Cumhuriyet dönemi modernleşme süreçlerinin 

cinsiyet kurguları arasındaki devamlılıkları ağırlıkla roman üzerinden okumak 
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istememin bir nedeni, Şerif Mardin'in ifadesiyle, bu kaynakların Osmanlı aydınlarının 

sosyal değişmenin getirdiği sorunlara nasıl yaklaştıklarını belgelemesidir.3 Aynı 

zamanda Berna Moran'ın ifade ettiği gibi, Batı-Doğu sorunsalı etrafında ortaya çıkan 

modernleşme çabalarının 1950'lere kadar Türk romanının olay örgüsünde kurucu bir 

rol oynamasıdır.4 Bir diğer neden ise, bu romanların ulus inşasında önemli bir 

fonksiyonu olan Bildungsroman janrına tekabül eden birçok noktası olduğunu 

düşünmem ve ana akım (erkek egemen) akademiden dışlanmış bazı konuları, özellikle 

de dönemin halet-i ruhiyesini ve anlam haritalarını anlamak açısından önemli ipuçları 

verdiklerine inanmamdır. 

 Bilindiği üzere Bildungsroman, dar anlamıyla, Aydınlanma sonrasında tasavvur 

edilen Kartezyen bireyin yetiştirilmesi, bu bireyin olgunlaşırken hâlihazırda sahip 

olduğu varsayılan özgür iradesi aracılığı ile toplumsal beklentilerin yarattığı çatışmalara 

çözüm üreteceği nazariyesi üzerine kuruludur. 19. yüzyılda özellikle Alman 

edebiyatçılar arasında yaygınlaşmış olan bu kavramın popülerleşmesine katkıda 

bulunan Wilhelm Dilthley'in5 de etkisi ile bildungsroman edebiyatta bir tür olarak yerini 

almış ve Türkçeye "büyüme-bilinçlenme" romanı olarak çevrilmiştir.6 Dar anlamıyla 

kullanımında bildungsroman, sosyolojik koşullardan görece bağımsız bir gencin (ve 

elbette ki bu genç erkektir) özcü bir yetkinleşme (ergenlikten erkekliğe geçme de 

diyebiliriz) hikâyesi ve içsel yolculuğu olarak ele alınır. Jale Parla'nın deyişi ile 

Bildungsroman, roman türünde şimdiye dek kullanılan en kronolojik anlatıyı içerir. 

Çoğunlukla yetim olan bir bireyin çocukluğundan başlayarak olgunlaşmasına kadar 

geçen süreci konu alırken, bu süreç içerisinde roman kahramanının yaptığı seçimleri ve 

                                                            
3 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s.31. 
4 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bakış, 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.56.  
5 Wilhelm Dilthey, Poetry and Experience, (eds.) Rudlof A. Makkerel &Fritihjof Rodi, Princeton 
University Press, Princeton, 1985.  
6 Bildungsroman'a verilen ilk örneklerden biri Goethe'nin Wilhelm Meisters Lehrjahre adlı romanıdır.  
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bu seçimler sonucunda yaşamının nasıl değiştiğini bir ibret hikâyesi olarak ele alır.7 

Mikhail Bakhtin8 ve Franco Moretti'nin9 teorik müdahalelerine kadar bildungsroman 

türü, 19. yüzyılın liberal anlayışına uygun olarak bireyin yaptığı seçimlerde tamamen 

hür olduğunu varsayar, çocukluk, ergenlik, masumiyetin yitişi, kimlik bunalımı ve 

olgunluk dönemi gibi düz ve kademeli bir çizgi takip eder.10 Esas olan, bireyin içsel 

yolculuğudur ve bu yolculuk kültürel ve sosyal etkilerden soyutlanmış gibidir.  

Ancak Bakthin ve Moretti ile birlikte bu yaklaşım değişir ve bireyin 

gelişmesine/olgunlaşmasına etki eden sosyolojik, siyasi ve ekonomik bağlamların analizi 

de janrın kapsamı içerisine girer.  Bir başka deyişle, Bakhtin ve Moretti'den sonra 

bildungsroman, sadece Alman edebiyatına özgü bir tür değil, modernleşmenin farklı 

bağlamlarında birçok kez ortaya çıkabilen ve "insanın bireysel oluşumunun ayrılmaz bir 

biçimde tarihsel oluşuma bağlandığı" bir tür olarak literatürde yerini almıştır. 11 Bu 

mealde, başta Yunanistan ve Türkiye olmak üzere, Balkanlar ve Ortadoğu'da uluslaşma 

sürecinde bizzat kurucu rol oynayan romanların da bildungsroman kapsamında analiz 

edilmesinin yolu açılmıştır. 

 Batılı olmayan milliyetçiliklerde romanların oynadığı bu kurucu rol, geç dönem 

Osmanlı romanlarına bakma eğilimimi teşvik etmekle birlikte, bu malzemeleri 

kullanmamdaki saikın bir edebiyat çalışmasında olduğu gibi edebi ve estetik anlamda 

roman analizi yapmak olmadığını belirtmem gerekir.  Devam eden satırlardaki amacım, 

Türk modernleşmesinin ve milliyetçiliğinin dokularına işlemiş psikanalitik-sosyal- 

söylemsel düzenekleri ve bu düzenekler üzerine kurgulanan modern erkeklik (ve 

                                                            
7 Jale Parla, Don Kişot'tan Günümüze Roman, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s.259-260.  
8 Mihail Bakhtin, "The Bildungsroman and Its Significance in the History of Realism, Toward a Historical 
Typology of Novel" (ed.) Carlyn Emerson, Speech Genres and Other Late Essays, University of Texas Press, 
Austin, 1986 
9 Franco Moretti, The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture, Verso, London, 
1987. 
10 Jale Parla, a.g.e, s.260.  
11 Mihail Bakhtin, a.g.e., s.23-25.  
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kadınlık) imgelerinin arka planını görebilmektir. Bu yüzden de kullanılan malzeme 

metodolojik olarak söylem analizi bağlamında ele alınmıştır.  

Bilindiği üzere söylem analizi, belirli bir tarihsel dönemde kullanılan egemen 

anlatı, söylem ve tahayyüllerin ne anlama geldiğini konumlandırmaya, söz konusu 

tarihsel ve kültürel bağlamda inşa edilmiş anlamlandırma düzeneklerini analiz etmeye 

yarayan bir yöntemdir. Bu bağlamda yeni bir söz üretmekten ziyade üretilen 

söylemlerin içinde şekillendiği iktidar ilişkilerini çözümlemeye yarayan bir teorik 

araçtır.  Söylemler bize belirli bir zaman ve mekânda neyin hakkında konuşulacağını ve 

susulacağını söyleyen şeyler olmanın ötesinde, bilgiyi kuran, gerçeği inşa eden ve 

bireylerin belli bir durumda nasıl hareket edeceğini belirleyen çoğul bir iktidar ağının 

bileşenleri olduğu içindir ki,  "erkeklik”, "modernleşme", "milliyetçilik" gibi ilişkisel 

alanların nasıl kesiştiğini görünür kılar. "Erkeklik ve milliyetçilik"  söylemlerinin 

ilişkiselliğini ele almak demek, “erkek olmak”, "millet olmak", "milli erkek olmak" vb. 

hakkında neyin söyleneceği gibi kimin söyleyeceğinin de nasıl çerçevelendirdiğini, 

bireyleri öznelere dönüştüren ve kendilerini algılayış biçimlerini belirleyen araçların 

izini sürmektir. Sadece dilin iktidarını değil, dil ve eylemin karşılıklı etkileşimini ve bu 

etkileşimin söylemsel özne tarafından kimliklenme sürecinde nasıl içerimlendiğini de 

gösterdiği için söylem, cinsiyet ilişkilerinin ve topluluk kimliklerinin, algılanma ve 

eylenme/yapılma biçimlerinin nasıl şekillendiğini de analiz etmenin aracıdır. 

Bu bağlamda çalışmanın "ERKEKLİK ÇALIŞMALARI LİTERATÜRÜ, METODOLOJİ VE 

TEORİK GÜZERGÂH" başlıklı birinci bölümü, erkeklik(ler) konusunda Amerika ve 

Avrupa'da yapılmış çalışmalar ile bu çalışmalar etrafında dönen teorik ve pratik 

tartışmaların genel hatlarını vermeye çalışıyor. Erkeklik literatüründeki dönüşümlerin, 

bu literatürün gelişmesinde feminist epistemoloji başta olmak üzere, psikolojiden 

antropolojiye farklı disiplinlerin etkileri ile günümüzde erkeklik(ler) üzerine devam 
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eden farklı kavramsal formülasyonların genel bir dökümünü vermeyi deneyen birinci 

bölüm, çalışmada kullandığım metodoloji ile Erkeklik(leri) hegemonya, performans ve 

söylem olarak tartışıyor. Bu tartışmayı yaparken teorik düzeyde moderniteyi 

sorunsallaştıran ve modern toplumsal cinsiyet düzenini inşa edilmesinde iş gören felsefi 

arka planı anlamaya çalışan bir izlek takip ediyor. Bu izlekten hareketle hem modern 

patriarkal düzenin hem de bu düzen içinde bir ideoloji olarak iş gören toplumsal 

cinsiyetin erkeklik (ve kadınlık) inşasında oynadığı rolü anlamaya çalışıyor.  

Chambers, ataerkinin başarılı olduğu yerin, kurduğu ayrımları doğallaştırma 

yeteneğinde olduğunu söyler.12 Modern patriaka dediğimiz şey, bireylerin biyolojik 

cinsiyetlerinden hareketle onlara cinsiyetlendirilmiş rol ve görevler atfeden; bu rol ve 

görevleri sembolik manalarla bezeyen ve nihayetinde, bu manaları yarattığı hiyerarşik 

anlam haritaları içinde derecelendiren geniş bir güç matrisi şeklinde işleyen 

doğallaştırılmış bir iktidar ağıdır. Kültürel düzeyde ataerkinin ürettiği hiyerarşik anlam 

haritaları aracılığı ile doğallaştırılan cinsiyet ayrımları, “kadın” ve “erkek” kimliklerini 

biyolojik-özcü mecralara sabitlemekle kalmaz; heteroseksüel ilişki biçimini yegâne 

“normal” ve “doğal” ilişki olarak dayatan heteronormatif bir düzen kurar. 

Heteronormatif ataerki, bireylerin özne olma süreçlerinde işlev gören her ideoloji gibi, 

kimliklenme süreçlerinin söylemsel sınırlarını, heteroseksüel ilişkiyi norm haline 

getirerek çizer ve bu sınırların içerisine girmeyen cinsiyetleri, cinsel yönelimleri ve 

cinsiyet kimliklerini dışlama ve sessizleştirme stratejisi olarak işler.  “Kimlik” dediğimiz 

şey, özden gelen sabit bir pozisyonu değil, belli ideolojik çağırmalar sonucunda sürekli 

olarak yeniden (ve mütemadi olarak dışarıda bırakılan bir şeyler pahasına) inşa edilen 

performatif bir süreci anlattığından, heteroseksüel “kadın” ve “erkek” kimliklerinin de 

                                                            
12 Clare Chambers , "Masculine Domination, Radical Feminism and Change" Feminist Theory,  6(3) 2005, 
ss. 325-346. 
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ancak heteroseksüel olmayan performansların sessizleştirilmesi ve/veya 

ötekileştirilmesi ile konuşulabilir hale gelir.  Yani, heteronormatif ideoloji, heteroseksüel 

olmayan performansları ideolojik ve ahlaki bir yargılama süzgecinden geçirerek dışarıda 

bırakırken, heteroseksüel “kadın” ve “erkek” kimliklerini biricik “doğru/kabul 

edilebilir/doğal/normal” kimlikler olarak telaffuz etmeyi mümkün kılan bir hakikat 

rejimi kurar. Foucault’nun deyişi ile hakikat rejimleri, “hakikatin sabitlendiği söylem 

türlerini ve doğru olarak iş gören nedenlerini; doğru olanı yanlış olandan ayıran 

mekanizmaları; hakikate ulaşma aracı olarak kullanılan usulleri ve hakiki olma 

ölçütlerine karar verme yükümlülüğünde olanların konumunu” barındırdığından, 

elbette ki iktidardan bağımsız değildir. 13    

Öyleyse, sorulması gereken sorulardan birkaçı da heteronormatif ataerkinin, nasıl 

bir hakikat rejimi kurduğu, dişil olanı eril olanın altında ve aşağısında kurgulayabildiği 

bir sembolik düzeni nasıl inşa ettiğidir. Eril tahakküm dediğimiz iktidar biçimi, dünyanın 

birçok yerinde, erkek egemenliğinin kurucu öğe olduğu; tüm yaşam döngüsünün, 

zamansallığın ve mekânsallığın eril tahakkümün kodlarına göre kurgulandığı çok 

katmanlı bir sembolik-toplumsal düzen olarak işler. Eril tahakkümün kurucu öğe olduğu 

bu sembolik düzen, Pierre Bourdieu’nun deyişi ile cinsiyet farklılıkları üzerine inşa edilir 

ve tüm toplumsal kozmosu etkileyen bir zıtlıklar dizgesi içinde bulunur.14  Bu zıtlıklar 

dizgesi, cinsel farklılıkları inşa etmek ve yine bu farklılıklar üzerine inşa edilmek ile 

kalmaz, aynı zamanda onlara belirli toplumsal ve kültürel manalar atfederek, dişil olanın 

ikincil kılındığı hiyerarşik bir sembolik sistem yaratır. Bu sembolik sistemde, “yukarı”, 

“üst”, “kamusal”, “kuru”, “sağ”, “aktif”, “dışarı”, “kültürel”, “rasyonel”, vb. olan erkek 

(eril); “aşağı”, “alt”, “özel”, “ıslak”, “sol”, “pasif”, “içeri”, “doğal”, “irrasyonel” vb. olan ise 

                                                            
13 Michel Foucault, “The Political Function of the Intellectual,” (trans. Colin Gordon), Radical Philosophy 
17, 1977, s. 12-14. 
14 Pierre Bourdieu, Masculine Domination, Polity Press, Cambridge, 2001, s. 3-4. 
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kadın (dişil) olarak imlenir.15 Eril tahakküm kendisini bu zıtlıklar dizgesi içerisine 

gizlerken, aslında toplumsal ve tarihsel olarak inşa edilmiş cinsiyet eşitsizliklerini, doğal 

ve tarih-dışı (ahistoric) kategorilermiş gibi normalleştirip ebedileştirme yetisini de 

kurar. Bu doğallaştırma/normalleştirme, muhayyile dünyalarımızı belirlediği gibi, tüm 

eylemlerimize, jestlerimize, davranışlarımıza, kısacası bedenimize kazınarak yeniden 

üretilir.  

Bourdieu’nun kavramsallaştırmasına sadık kalarak devam edersem, cinsiyet 

eşitsizliklerini tarih-dışı ve doğal durumlar olarak normalleştiren tüm pratikler ve 

süreçler, toplumsal cinsiyet diye adlandırdığımız iktidar biçimini “cinsel biçimde 

karakterize edilmiş habitus” olarak kurar. 16 İnşa edilmiş hal, duruş, yaşamsal pratikler 

ve alışkanlıkları ihtiva eden ve çeşitli davranış biçimleri için nesnel bir zemin oluşturan, 

“toplumsallaşmış öznellik” olarak açıklayabileceğimiz habitus17, hem yetişme ve eğitim 

sürecinde biçimlenen ve aktörleri belli fiiller ve alışkanlıklara özendiren zihinsel bir 

süreç, hem de aktörlerin eylemleri ve birbirleriyle kurdukları ilişkiler içerisinde yaşama 

geçen pratikler dizisi olarak da işler.18 Modern toplumsal cinsiyet düzeni de, kurucu 

öğenin erkek egemenliği olduğu cinsiyetlendirilmiş habituslar (hal, alışkanlık, eylem ve 

düşünsel süreçler vb.) aracılığı ile eril bir alan olarak sürekli yeniden inşa ve tarif edilir. 

Modernitenin sistematize ettiği ikili anlam haritalarından ve zıtlıklar dizgesinden 

(yukarı/aşağı, erkek/kadın, rasyonel/duygusal, dışarı/içeri vb.) bağımsız 

düşünülemeyecek bu alanın, kadınların ikincil olarak imlendiği ve dişil olanın hiyerarşik 

bir şekilde “içeri”ye (özel/ aşağı/pasif vb.) hapsedildiği alan olduğunu söylemeye gerek 

yok. Tersten okursak, bu alan (heteroseksüel) erkeğin “birincil” olarak imlendiği ve eril 

olanın hiyerarşik bir şekilde “dışarı”yı (kamusal/yukarı/aktif vb. olanı) elinde tuttuğu 

                                                            
15 Pierre Bourdieu, a.g.e, s. 13.  
16 Pierre Bourdieu, a.g.e., s. 3.  
17 Pierre Bourdieu, In Other Words, Polity Press, Cambridge, 1990, s. 77-91. 
18 Richard Jenkins, Pierre Bourideu, Routledge, London, 1992, s.74.  
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bir alandır. Bu alanda farklı cinsiyetleri, cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimleri 

sessizleştirme, bastırma, tabi kılma ve benzeri iktidar biçimlerine maruz bırakan bir güç 

ağı varsa, bu ağın heteroseksüel erkek ve onun çevresinde örülen/örgütlenen eril 

tahakkümün etrafında yeniden üretildiği aşikârdır.  

Peki, modern ataerkinin veya eril tahakkümün kendini bu kadar doğal ve evrensel 

bir görünümde sunmasının zemininde ne vardır? Ne olmuştur da bugün bildiğimiz 

manada biyolojik cinsiyet, heteronormatif toplumsal cinsiyet düzenin zemini olmuştur? 

Tüm yaşam döngüsünün, zamansallığın ve mekânsallığın eril tahakkümün kodlarına 

göre kurgulandığı çok katmanlı bir sembolik-toplumsal düzen olarak işleyen eril 

tahakkümün "dışına" çıkma imkânları var mıdır? İşte birinci bölüm bu sorulara cevap 

üretmek amacıyla yazıldı. Aydınlanma aklının ve modernite dediğimiz bilgi üretim 

sisteminin, biyolojik cinsiyetin ve cinsel dimorfizmin icadında nasıl bir rol oynadığının, 

tek cinsiyet modelinden bugün bildiğimiz manada çift cinsiyet modeline nasıl 

geçildiğinin tartışması bu bölümde yapıldı. Bir ideoloji olarak toplumsal cinsiyetin 

bireylerin bedenlerinin anlamlandırılması, sınıflandırılması, disipline edilmesi ve 

yeniden üretilmesinde nasıl bir işlev gördüğünün, nihayetinde bir bilgi ve beden üretim 

modu olarak cinsiyet teknolojisinin nasıl oluştuğunun teorik arka planı bu bölümde 

verilmeye çalışıldı.  

"Tahayyül edilmiş bir cemaat olarak milleti hayal eden kimdir?" sorusu ile uğraşan 

"MİLLİYETÇİLİK VE MİLLETİN CİNSİYET KURGULARI" başlıklı ikinci bölüm ise, 

milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet ideolojilerinin bağlaşık yapısı ile milliyetçiliğin 

kadınları ve erkekleri ulus projesine entegre etme biçimlerini açıklamaya çalışıyor. 

Milliyetçiliğin kültürel temsilleri ile Batılı milliyetçiliklerin bir Erkek Kardeşler 

Sözleşmesi olarak ortaya çıkmasının psikanalitik ve sosyal kaynaklarını sorgulayan bu 

bölüm, modern toplumsal cinsiyet düzeninin kurulmasında iş gören arzu, korku ve 
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endişe mekanizmalarının yarattığı sembolik düzeni görünür kılmaya çalışıyor. Bu 

sembolik düzen içerisinde heteroseksizm ve milliyetçiliğin nasıl yeni teleolojiler olarak 

ortaya çıktığına ve Batılı bağlamda modern-milli erkeği inşa eden bazı pratiklere açıklık 

getirmeyi deniyor. Son olarak da "Modernizm, milliyetçilik ve oryantalizm ekseninde 

kurulan cinsiyetlendirilmiş söylemler dünyanın Batı-dışında kalan kesimlerini nasıl 

etkilemiştir?" sorusundan hareketle Batı-dışı milliyetçiliklerdeki anlam haritalarını ve 

cinsiyet kurgularını anlamaya çalışıyor.  

"GEÇ DÖNEM OSMANLI MODERNLEŞMESİ VE CİNSEL ENDİŞE (PROTO-

MİLLİYETÇİ CİNSİYET KURGULARI)" başlıklı üçüncü bölümde ise Osmanlı-Türk 

modernleşmesinde Batılılaşma karşısında yaşanan "Babasızlık" hali ile ortaya çıkan 

endişenin modernist elitlerin tahayyüllerinde nasıl bir erkeklik ve kadınlık kurgusuna 

yol açtığı ele alınıyor. Geç dönem Osmanlı romanlarından hareketle, 19. Yüzyıl sonu ve 

20. Yüzyıl başlarında ortaya koyulan modernleşme tasavvurunun içsel çelişkilerinin ele 

alındığı bu bölümde, Batı karşısında yaşanan psiko-sosyal endişenin erkek ve kadın 

yazarların romanlarında nasıl farklı şekillere büründüğü gösteriliyor. Bu bağlamda geç 

dönem Osmanlı yazarlarının romanlarında ortaya koyulan kadın ve erkek karakterlerin 

tahayyül edilen proto-milliyetçi vatandaş kurgusu ile olan bağıntısı ele alınıyor ve 

Cumhuriyete devreden zihinsel mirasın kaynaklarında bulunan gerilimler oryantalizm 

ve post-kolonyalizm literatürünün sunduğu kavramsal araçlar üzerinden tartışılıyor.  

Üçüncü bölümün devamı niteliğinde olan "TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, ORYANTALİZM 

VE CİNSEL ENDİŞE" başlıklı dördüncü bölümde ise, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 

yaralı erkekliğin restorasyonu için yürürlüğe koyulan politikalar ile Osmanlı Kadın 

Hareketinden gelen feminist taleplerin Cumhuriyet ile nasıl sönümlendirildiği 

anlatılıyor. Sembolik düzende, düzenleyici otorite figürü manasına gelen Baba'nın 

Mustafa Kemal nezdinde geri dönmesi ile birlikte, bir ulus yaratma projesinin 
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mekanizmaları olarak yürütülen biopolitik uygulamalar ele alınıyor. Türk 

milliyetçiliğinin modern erkekliği nasıl inşa ettiğine bakarken, Kemalist iktidarın 

Batılılaşma ile girdiği ilişki domestik oryantalizm bağlamında inceleniyor. Geç Osmanlı 

döneminde Batılılaşma karşısında yaşanan melankolinin 1930'larda Türk Tarih Tezinin 

ürettiği söylemler üzerinden nasıl bir megalomaniye tercüme edildiği yine bu bölümde 

analiz edilmeye çalışılıyor.  

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KIBRIS BAKIŞINDA ERKEKLİK" başlıklı son bölümde 

ise Türk milliyetçiliğinin dokularına sinmiş yabancı korkusu ile büyüklenmeci 

söylemlerin Kıbrıs üzerinden nasıl aynı anda görünür olduğu açıklanıyor. Batı karşısında 

yaşanan eksiklik hissinin Kıbrıs'ın "Yavruvatan", 1974 askeri müdahalesinin ise Batı'ya 

karşı verilmiş bir Huruç Zaferi olarak tanımlanmasına mahal verdiği bu bölümde 

gösterilmeye çalışılıyor. Anavatan-Yavruvatan söyleminin psiko-cinsel kaynaklarına 

değinen bu bölüm, "milli dava" olarak adlandırılan Kıbrıs meselesinin aslında nasıl bir 

erkeklik davası olduğunu açıklamaya çalışıyor.  
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BÖLÜM 1 

ERKEKLİK ÇALIŞMALARI LİTERATÜRÜ,  

METODOLOJİ VE TEORİK GÜZERGÂH 

 

A) Erkeklik Çalışmaları Literatürünün Tarihsel ve Teorik Serüveni: 

Erkeklik Çalışmalarının miladına dair çeşitli yazarlar farklı tarihler verirler. 

Örneğin, bu alanda bir dönüm noktası sayılan ve literatürde klasik bir eser olarak yerini 

almış Erkeklikler (Masculinities)19 kitabının yazarı R.W. Connell, bu miladı 20. yüzyılın ilk 

yarısında Avrupa’da görür ve Freud tarafından kavramsallaştırılan Oedipus 

Kompleksini, cinselliğin, biyoloji ile sabit değil, aksine uzun ve çatışmalı bir sosyal inşa 

süreci olduğunu göstermesi hasebiyle, erkeklik çalışmalarını etkileyen sorunsal 

güzergâhlarının menşei olarak kabul eder.20 Bu dönemde erkeklik(lere) dair sistematik 

bir bilgi üretimi olmadığını belirtmekle birlikte, Freud’un oğlan çocuklarının Baba ile 

rekabeti, narsistik erillik, hadım edilme anksiyetesi vb. süreçler için yaptığı psiko-sosyal 

analizlerin, kültürün patriarkal düzenlenişi ile ilgili ipuçları verdiğini söyler. Connell, 

özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra çalışmaları sosyolojik bir boyut da kazanan 

Freud ve onun ardılı Adler’in psikanaliz çalışmalarında erillik ve dişilliğin hangi 

bastırılma ve kışkırtılma mekanizmalarından geçtiğinin ve bunlar ile kültür arasında 

kurulan ilişkisel analizlerin erkeklik çalışmaları için bir nevi kaynak olduğunu 

düşünür.21  

Buna mukabil, Whitehead ve Barret gibi yazarlar erkeklik çalışmalarının miladını 

daha çok Amerika’da, 1957 yılında Helen M. Hacker tarafından yazılan “New Burdens of 

Masculinity” ile 1959 yılında Ruth Hartley tarafından kaleme alınan “Sex Role Pressures 

                                                            
19 Robert W. Connell, Masculinities, (2nd edition), Polity Press, Cambridge, 2009 
20 Robert W.Connell, a.g.e., s.8-44. 
21 Robert W. Connell, a.g.e., s.8-44. 
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and The Socialization of the Male Child” makalelerinde bulurlar. 22 1950’li ve 1960’lı yıllar 

boyunca, özellikle yoksul ve siyah ailelerde yaşanan sosyal problemlerin sebebi olarak 

en sık işlenen konu “babasızlık/ babanın yokluğu” konusudur. İkinci Dünya Savaşı'nın 

erkek nüfusunda yarattığı azalma ve yarattığı diğer yıkıcı sosyo-ekonomik etkilere ek 

olarak, bu dönemde kapitalizmin iş ve ev mekânlarını ayırması sonucunda birçok 

babanın evden uzakta bir yerde çalışmak zorunda kalması, bu dönemde erkeklik üzerine 

yapılan tartışmaları etkilemiştir.  Bu tartışmalar içerisinde erkekliğin inşasındaki 

“çatışma” kavramı etrafında biçimlenen sosyolojik çalışmalar, bazı yazarlar tarafından 

erkeklik sosyolojisi çalışmalarının ilk nüveleri olarak adlandırılır.23 Bu bağlamda gerek 

Hacker’in erkekliğin sosyal görünümleri içindeki çatışmalara vurgu yaparak “güçlü olma 

zorunluluğunu” işlediği makale24, gerekse Hartley’in, “babaların yokluğu ve annelerin 

aşırı varlığı dolayısıyla genç Amerikan erkeklerinin yaşadığı endişe krizlerine” değindiği 

makale25 erkeklik hakkındaki ilk sosyolojik çalışmalar olarak kabul edilir.  

Bir başka grup ise, erkeklik çalışmalarının ağırlıkla feminist eleştirilerden 

beslendiğini ve bir sosyal bilim alanı olarak, İkinci Dalga Feminizmin tetiklediği 

tartışmalarla, yani 1970’li yılların ortalarında görünür olmaya başladığını söyleyerek, 

erkeklik çalışmalarının ortaya çıkışını toplumsal cinsiyet çalışmalarının bir disiplin 

halini alması ile paralel okurlar.26 

Erkeklik çalışmalarının miladına dair bu farklı görüşler, şüphesiz ki erkekliğe dair 

üretilen sözlerin sosyal bilimlerdeki farklı disiplinler ile sürekli ve çoklu bir alışveriş 

içerisinde olmasından ve elbette ki, psikolojiden antropolojiye, tarihten sosyolojiye 

                                                            
22 Stephen M. Whitehead & Frank J. Barret, The Masculinities Reader, Polity, Cambridge, 2001. 
23 Tim Carrigan, Bob Connell & John Lee, “Toward a New Sociology of Masculinity”, Theory and Society, 
Vol.14, No:5, 1985, s.559,560.  
24 Helen Mayer Hacker, "The New Burdens of Masculinity." Marriage and Family Living, 19, August 1957 
ss: 227–233. http://www.jstor.org/pss/348873 
25 Ruth Hartley, “Sex Role Pressures and the Socialization of Male Child”, Psychological Reports, 5, 1959, 
ss:457-468. http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.1959.5.h.457  
26 Michael S. Kimmel & Michael A. Messner, Men’s Lives, New York: Macmillian, 1992, s. 6-8. 
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kadar birçok sosyal bilim dalının çeşitli dönemlerde ve düzeylerde “cinsiyetlere” dair 

kavramsallaştırma denemelerine girmelerinden kaynaklanır. Ancak bu çeşitliliğe 

rağmen Erkeklik Çalışmaları kapsamında araştırma yapan yazarların hemen hepsinin 

birleştiği ortak payda, bir sosyal bilim alanı olarak Erkekliğin, İkinci Dalga Feminizmin 

epistemolojik müdahalelerinden hareketle 1970’lerin sonları ve 1980’lerden itibaren 

akademide yer bulmaya başladığıdır. Literatürün seyrine baktığımızda Erkeklik 

Çalışmaları olarak ayrı bir sosyal bilim alanının miladının 1970'ler olarak ele alınması 

kanımca daha doğrudur. İkinci Dalga Feminizmin açtığı teorik ve pratik tartışma 

alanının bütün sosyal bilim alanlarını etkilemeye başladığı, Vietnam Savaşı gibi 

travmatik deneyimlerin erkeklik krizi olarak ifade edilebilecek sosyo-kültürel yarılmalar 

yarattığı bir dönem olarak 1970'ler,  erkekliği bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak 

konumlandırmayı ve bu kategori içinde ve etrafında şekillenen farklı iktidar ilişkilerini 

sorunsallaştırmayı getirmiştir. 27 

1980'ler ile birlikte erkeklik etrafında ve içinde ortaya çıkan iktidar ilişkilerinin 

üretiminde rol oynayan ırksal, sınıfsal, milli, kültürel, yönelimsel vb. farklı düzey ve 

bağlamların nasıl iş gördüğünü sorunsallaştıran çalışmalar gün yüzüne çıkmaya 

başlamıştır. Bu döneme dek erkekliğe dair farklı disiplinlerden üretilen sözler, ağırlıkla 

Cinsiyet Rolü Teorisi (Sex Role Theory) olarak anılan yaklaşımın etkisi altında olup, 

daha çok biyolojik-özcü bir cinsel farklılık anlatısı içerisinden ifade edilir.  

Connell’in “erkeklik hakkında bir sosyal bilim yaratmak amacıyla atılmış ilk ciddi 

adım”28 olarak nitelediği Cinsiyet Rolü Teorisi’nin (esasen 1930’lu yıllarda yaygınlık 

kazanmış olmakla birlikte) ideolojik temelleri 19. yüzyıl sonlarındaki cinsel farklılık 

tartışmalarına kadar dayanır. 19. yüzyılın ikinci yarısında kadınların eğitim ve oy 

haklarına dair yükselttiği mücadeleye karşı patriarkal ve muhafazakâr bir tepki olarak 

                                                            
27 Jeniffer Lemon, "Masculinity in Crisis", Agenda, Vol 25, 1995, pp.61-71.  
28 Robert W. Connell, a.g.e., s.21. 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



22 
 

gelişen cinsel farklılık tartışmaları, Batı felsefesinin cinsiyetçi, dikotomik ve dimorfik 

ayrımlarını pekiştirir.29 Bu dönemde kadınların fizyolojik olarak erkeklerden farklı 

olduğu, bu farklılığın da kadın aklını irrasyonel, siyasal kararlar veremeyecek ve 

sofistike bir eğitim ile başa çıkamayacak kadar zayıf kıldığı üzerine döner. Kadınların 

eğitim alması durumunda onların “zevcelik ve annelik kapasitelerinin” zarar göreceği 

iddialarıyla meşrulaştırılmaya çalışılır.  

Kadınların siyasi alandan ve eğitim yaşamından dışlanmasını gerekçelendirmek 

amacıyla operasyona koyulan bu tartışmalar, özellikle tıp ve fizyoloji alanlarında 

üretilen “bilimsel” bilgiler ile meşrulaştırılırken, modernite ile birlikte sistematik ve 

rasyonel bir form kazanan yeni patriarkal düzenin de yapı taşlarını kuruyordu. Bu 

minvalde 20. yüzyılın ilk yarısına kadar kadınlar ve erkekler arasındaki fizyolojik 

farkların ölçümü üzerine bina edilen bir “bilim düzeninin” yaygınlık kazandığını 

söylemek yerinde olacaktır. Bu dönemde, kadınların duygusal eğilimlerinden karakter 

özelliklerine, zihinsel yeteneklerinden ilgi alanlarına kadar birçok şey kültürel, sınıfsal 

ve sosyal bağlamlarından koparılmış, biyolojik indirgemeci bir ölçüm nesnesi haline 

getirilirken; psikoloji, antropoloji ve fizyoloji gibi bilim dallarında da cinsel farklılık 

üzerine “hakikatler” kuran bir külliyat gelişmiştir. 

 İşte Cinsiyet Rolü Teorisi olarak anılan yaklaşımın ortaya çıkması, bu cinsel 

farklılık tartışmalarının 20. yüzyılın ortalarında kendini sosyolojiye de tercüme etmesi 

ile gerçekleşti diyebiliriz. Cinsiyet Rolü Teorisi’ne göre, sosyal hayattaki farklılıkların 

temelinde biyolojik cinsiyet farkları vardır.  Toplumsal yaşamda kadınların yüklendiği 

rol ve görevler onların biyolojik özelliklerinin bir uzantısıdır. Kadınlar ve erkekler 

arasındaki sosyal ve hiyerarşik farklılıklar gibi, bu farklar üzerine inşa edilen toplumsal 

organizasyon da onların bedensel özelliklerinin bir tezahürüdür. Tahmin edilebileceği 

                                                            
29 Batı felsefesindeki cinsiyetçi ikili ayrımların detaylı incelemesi için bkz. Genevieve Lloyd, The Man of 
Reason: "Male" and "Female" in Western Philosophy, University of Minnesota Press, Minnesota, 1993.  
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gibi bu teori, heteronormatif olması yanında, erkeklik ve kadınlığın toplumsal 

konumlanışını, biyolojik ve anatomik farklılıkların kültürde aldığı biçim olarak 

yorumlar.30  

Sosyoloji disiplini içerisinde Talcott Parsons, Cinsiyet Rolü Teorisini en yaygın 

kullanan isimlerden olmuştur. Erkek ve kadın cinsiyet rollerinin kaynağını biyolojide 

gören ve bu rolleri en küçük sosyolojik grup olarak konumlandırdığı aileden tüm 

topluma kadar geniş bir yelpazede işlevselcilik açısından yorumlayan Parsons, eril ve 

dişil olanı biri birini tamamlayan, sosyal uyum ve tutarlılığı sağlayan parçalar olarak 

konumlandırmıştır. Parsons'a göre kadın ve erkeklerin biyolojik özellikleri üzerinden 

edindiği cinsiyet rolleri işlevsel olarak toplumsal dengeyi kuran unsurlardır.31 

Antropoloji disiplini açısından da durum pek farklı değildir.  Çeşitli kültürlerdeki 

toplumsal organizasyon ve aile yapılanması üzerine çalışan antropologlar, kadın ve 

erkek biyolojilerindeki farklılıkların toplumsal iş bölümünü belirleyen bir unsur 

olduğunu yazarak cinsiyet rollerine evrensellik atfetmişlerdir. 

 Son zamanlarda dünyada yükselen yeni muhafazakâr hareketlere paralel olarak, 

Sosyal Darwinci, Evrimci Psikoloji, Sosyo-Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Neuro-Biyoloji, vb. 

disiplinlerin söylemleri tarafından sürekli yeniden gündeme getirilen Cinsiyet Rolü 

teorisinin sosyal bilimlerdeki egemen pozisyonu, 1970’li yıllarda ikinci dalga feminizmin 

“özel olan politiktir” düsturu ile yürüttüğü siyaset ve “toplumsal cinsiyet” (gender) 

kavramı ile açtığı epistemolojik alan ile sarsılmaya başlamıştır.  

                                                            
30 Bu yaklaşımın 20. yüzyılın son çeyreğine kadar oldukça baskın bir perspektif olduğunu göstermek 
açısından birkaç küçük örnek vermek yerinde olacaktır. Örneğin Jung’un kolektif bilinçaltındaki arketip 
imajların toplumsal yaşamı nasıl etkilediğini açıklamak için Persona ( sosyal çevre ile ilişkisel olarak 
kurulan ben- eril) ve Anima (bilinçaltı unsurlar içinde oluşmuş ben-dişil) arasında yaptığı ayrım, psikoloji 
disiplini içerisinde rol oynayan Cinsiyet Rolü Teorisine iyi bir emsaldir. Jung, eril-dişil kutupluğunu, ruhun 
evrensel ve sabit bir özelliği olarak kemikleştirmiş ve tüm sosyal değişimleri, bu kutupluğun “doğal 
dengesi” içinden açıklayarak tarihsel, kültürel ve pratik düzeyleri dışlamıştır. Jung’un arketip dişil ve eril 
üzerine yaptığı mutlaklaştırıcı kavramsallaştırma, 1970’lerin sonlarında feminizme bir tepki olarak ortaya 
çıkan muhafazakar erkek hareketlerinin de temel kalkış noktası olacaktır.  
31 Robert W. Connell, a.g.e., s. 22. 
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Bu sarsıntı, ikinci dalga feministlerin, bir yandan ikili anlam haritaları içerisinde 

“özel” alana hapsedilen kadınlığın, “doğa” ile ilgili ontolojik bir hadise değil, 

epistemolojik ve politik bir mesele olduğunu söylemesi ile cereyan eder. Simone de 

Beauvoir’un “kadın doğulmaz kadın olunur”32 sözünde yankı bulan epistemolojik 

müdahale, o güne dek "özne" ile "öteki" arasında kurgulanan ilişkinin nasıl 

cinsiyetlendirilmiş bir ilişki olduğunu ortaya çıkarır. Beauvoir, Batılı epistemolojinin 

felsefi, psikolojik ve sosyolojik düzeyde "özne"yi hep verili olarak eril kabul ettiğini, 

"öteki"yi ise hem dişil hem de sistematik ve çok katmanlı bir biçimde sessizleştirmek 

suretiyle dişileştirilmiş olanlar olarak ele aldığını gösterir. "Kadın doğulmaz kadın 

olunur" mottosunun ifade ettiği şey, öznel bilinç düzeyinde "öteki"nin hep tabi kılınan, 

ikincil düzeyde ele alınan bir kadınlık pozisyonu olduğu ve bu pozisyonun sosyal olarak 

inşa edildiğidir.33  

Bu eleştiri üzerinden konuşmaya başlayan feminist hareket, kadınlığın ve cinsiyet 

rollerinin insanların anatomilerinden değil, bir yığın çok katmanlı ve karmaşık iktidar 

ilişiklerinden türediğini ve bu ilişkiler aracılığı ile öğrenildiğini anlatarak, o güne dek 

kadınların maruz kaldığı hiyerarşik ve eşitsiz sosyal ilişkileri sorgulamaya açar. Öte 

yandan ise, “kadın” ve “erkek” cinsiyetlerini genital organlardan doğru okuyan ve 

cinsiyet hiyerarşilerini mutlaklaştıran biyolojik determinizme karşı geliştirdikleri 

toplumsal cinsiyet (gender) kavramı aracılığı ile bilgi üretimine de müdahalede 

bulunurlar ve epistemolojik bir kırılma noktası yaratırlar.  

Feminist epistemolog Susan Harding’in yazdıklarından hareketle, feminizmin 

toplumsal cinsiyet (gender) kavramı aracılığıyla üç temel düzeyde köklü sorgulama 

                                                            
32 Simone de Beauvoir, The Second Sex, (trans by) Constance Borde & Shelia Malovany-Chevallier, 
Vintage Books, New York, 2010.  
33 Bu konuda daha detaylı analiz için bkz. Margaret A. Simmons (ed.), Feminist Interpretations of 
Simone de Beauvoir, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1995.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



25 
 

alanları açtığını söyleyebiliriz.34 Bunlardan bir tanesi, toplumsal cinsiyetin, kişisel 

kimliğin bir boyutu olarak ele alınmasıdır. Bu düzeyde toplumsal cinsiyet, bilincin inter-

kişisel mecralarında ve öz-imajların kişisel ve toplumsal kimliklerle ilişkilendiği 

süreçleri içerisinde aranır. Bir diğer önemli alan, toplumsal cinsiyeti sosyal yapının 

örgütlenişindeki temel prensiplerden biri olarak analiz eden çalışmalardır. Aile, 

akrabalık ilişkileri, emeğin cinsiyetlere göre bölünmesi, sosyal, kültürel ve siyasi hayatta 

cinsiyetlere göre inşa edilmiş hiyerarşik yapılanmaların incelendiği bu düzey, toplumsal 

yaşamın organizasyonu ve kurumsallaşmasında cinsiyetlendirilmiş iktidarların 

konumunu ifşa etmesi açısından oldukça önemlidir. Üçüncü düzeyde ise, normatif 

değerlerin üretim zemini olarak toplumsal cinsiyeti sorunsallaştıran çalışmalar 

bulunur.35 Bu çalışmalar, toplumsal cinsiyeti, kadınlık ve erkekliğe sosyal olarak 

giydirilmiş anlamlar, semboller ve temsiller sistemi olarak ele alır. Modernitenin ikili 

anlam şemaları içerisinde iş yapan kimlik kazandırıcı/yükleyici ideolojik pratiklerin 

(etnisite, ırk, milliyet, cinsiyet vb. gibi) iktidar bölüşümünü, özne olma süreçlerini ve 

kimlik inşasını nasıl mümkün kıldığına ve belirlediğine bakar.  

Şüphesiz ki, genel hatlarını çizmeye çalıştığım bu epistemolojik müdahalenin bilgi 

üretimindeki etkilerinin tam bir dökümünü yapmak, bu çalışmanın sınırları açısından 

imkânsızdır. Ancak belirtmem gerekir ki, feminizm, toplumsal cinsiyet kavramı ile bir 

yandan geleneksel politikanın bildik sınırlarını bozup siyasetin alanını genişletirken (ve 

aynı zamanda da sosyal bilimlerde bütünsel bir zihin sorgulaması çağırırken) aslında 

sadece “kadınlar” ve “kadınlık(lar)” için değil, “erkekler” ve “erkeklik(ler)” için de yeni 

olan bir eleştirel bilgi üretme alanının kapılarını açar.36 Nitekim 1970’lerin başında, 

                                                            
34 Bkz. Susan Harding, The Science Question in Feminism, Cornell University Press, Ithaca, 1986. 
35 Bkz. Susan Harding, Whose Science Whose Knowledge?, Ithaca: Cornell University Press, 1991 
36 Carrigan, Connell ve Lee, kadın özgürlük hareketinin keşfi ve feminizmin patriarki eleştirileri sonucunda 
erkeklik çalışmalarında bir patlama yaşandığını anlatırlar. 1979 yılının sonunda Massachussets Teknoloji 
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özellikle tarih yazımı, etnografi ve antropolojide etkili bir yer kazanan feminist 

epistemoloji ve metodolojinin eril iktidarı ve erkeklik tarihini sorgulamaya açması ile 

birlikte, erkeklik üzerine eleştirel düşünce egzersizleri yapan az sayıda pro-feminist 

erkek grupları da oluşmaya başlar.37 Kimmel ve Messner’in ifadesiyle, “1970’lerin ilk 

yıllarında özellikle Kadın Çalışmaları departmanları içerisinde telaffuz edilen toplumsal 

cinsiyet paradigması, o güne dek cinsiyetler hakkında akademide üretilen tüm bilgileri 

yüklendiği ideolojik varsayımlarından soyar ve erkekler hakkındaki ilk grup çalışmalar, 

feminist akademisyenlerin verdiği ilhamla başlar.”38 

Erkekler ve erkeklik üzerine ilk dönem çalışmalar, ağırlıkla Cinsiyet Rolü teorisine 

ve cinsiyet farklılıkları tartışmalarına getirilen feminist eleştiriler üzerine bina edilir. 

Geleneksel olarak erkekler ile özdeşleştirilmiş bir takım sıfatların, değerlerin, rollerin ve 

görevlerin erkeklerin gündelik hayat deneyimleri içerisinde yarattığı bedeller ve 

zorluklar üzerine odaklanan bu çalışmalar, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak 

patriarkinin erkekleri nasıl baskıladığına dair söz üretmeyi deneyen çalışmalardır. 

Örneğin, 1974 yılında yayınlanan The Male Machine kitabıyla Feigen-Fasteau, insanlığın 

tüm hastalıklarından geleneksel erkekliği ve onu hakkında üretilen mitleri sorumlu 

tutarak, erkekleri dişileşmeye çağırır.39 Öte yandan, Warren Farrell cinsiyet rolü 

teorisinin açmazları üzerinde durarak erkeklik hakkında üretilen mitlerin oynadığı 

belirleyici rolleri reklam imgelerinden aile içindeki davranış biçimlerine kadar takip 

eder ve feminist özgürleşme yöntemlerinin erkekler arasında da kullanılmasını salık 

                                                                                                                                                                                          
Enstitüsü’nün yayınladığı bir Erkeklik çalışmaları Bibliyografyasına göre, 1970’ler boyunca çoğu ABD’de 
olmak üzere 1300’den fazla çalışma üretilmiştir. Carrigan, Connell ve Lee, a.g.m, s.564.  
37 Daha çok ABD’de ortaya çıkan pro-feminist erkek grupları üniversite mezunu, solcu, aktivist 
erkeklerden oluşur. Feminist bilinç yükseltme grupları tarzında toplantılar yapan bu grupların bir diğer 
özelliği de savaş karşıtı olmalarıdır. Bu gruplarda yapılan bazı tartışmalar sonucunda ortaya çıkan 
çalışmalara örnek olarak Warren Farell’in The Liberated Man kitabı verilebilir. Ayrıca bu grup çalışmaları 
kısa sürede ABD dışına taşarak Avrupa’da da yapılmaya başlanır. Men Against Sexism, Men’s Awareness 
Network gibi gruplar daha sonra İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerinde 1970’lerin sonunda “Erkekler 
Merkezi” gibi kurumların ve Achilles’ Heel gibi dergilerin de oluşmasına mahal verir.  
38 Michael S. Kimmel & Michael A. Messner, Men’s Lives,  s.6. 
39 Marc Feigen-Fasteau, The Male Machine, McGraw-Hill, New York, 1974 
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vererek, dönemin örgütlenme yöntemlerinden biri olan “bilinç yükseltme” araçlarının 

erkekler tarafından da kullanılmasını önerir.40 Bu çalışmaların bir diğer özelliği, ampirik 

veriler ve vakalar üzerinden, geleneksel erkeklik rollerinin erkekler üzerinde yarattığı 

fiziksel ve psikolojik zararları anlatmak ve bu rollerin erkeklerin hem diğer erkeklerle, 

hem de kadınlar ve çocuklarla kurdukları ilişkileri nasıl etkilediğini açıklamaktır. 

İlişkilerin içindeki yapısal iktidar ilişkilerine ve aynı zamanda erkeklerin karakterlerine 

odaklanan bu çalışmalar bir anlamda dönemin feminist eleştirilerini de psikolojize eden 

ve hatta feminizmi kadınların “erkek iktidarına karşı çıkışı” olarak değil de “kendi 

rollerini bozması” olarak yorumlayabilen çalışmalar da olabilmektedir. 41  

İlk dönem erkeklik çalışmaları içerisinde Cinsiyet Rolü Teorisi’nin kadınlık ve 

erkekliği biyolojik bir determinizme mahkûm eden ve normatif bir mutlaklaştırma 

yapan bakışına en derinlikli karşı çıkış Joseph Pleck’ten gelir. Pleck, 1981 tarihli The 

Myth of Masculinity42 kitabıyla, erkek cinsiyet rolünü kuran tüm parçaları teker teker 

yapıbozuma uğratarak, her parça için ampirik örnekler veren geniş bir literatür taraması 

yapar. Bu tarama sonucunda, tam da feminizmin toplumsal cinsiyet kavramına uygun 

olarak, erkekliğin tarihsel olarak inşa edilen bir pozisyon olduğunu görünür kılar ve 

Cinsiyet Rolü Teorisi’nin erkeklerin deneyimlerini açıklayamayacak kadar problemli 

olduğunu gösterir. Kanımca bu çalışmanın erkeklik çalışmaları literatürü açısından 

önemi, o güne dek sorunsallaştırılan alanların rotasını farklı iktidar biçimlerinin 

ilişkiselliği yönüne doğru kaydırmasında yatar. 1980’lerin ortalarına kadar devam eden 

                                                            
40 Warren Farrell, The Liberated Man, Random House, New York, 1975- aktaran Robert W. Connel, a.g.e., 
s. 24.  
41 Jack Nichols’un Men’s Liberation adlı kitabı, bu çalışmalara örnektir. Yine 1970’lerin ABD’sinde yaşayan 
erkeklerin hayatlarına dair panaromik bir bakış getiren Pleck ve Sawyer’in Men and Masculinities ve yine 
David ve Brannon tarafından yazılan The Forty Nine Percent Majority kitapları bu çalışmalara örnek olarak 
verilebilir. Bkz: Jack Nichols, Men’s Liberation, New York: Penguin, 1975. Deborah David & Robert 
Brannon, The 49% Majority. MA:Addison-Wesley, 1976, Joseph Pleck & Jack Sawyer (eds.), Men and 
Masculinity, Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall, 1974 
42 Joseph Pleck, The Myth of Masculinity, Cambridge: MA:M.I.T. Press, 1981. aktaran Robert W. Connel, 
a.g.e., s.25.  
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ve birinci dönem erkeklik literatürü olarak adlandırabileceğimiz bu çalışmalar, Cinsiyet 

Rolü Teorisi’nin tarih-dışı ve yanlış bir kültürel evrensellik önermesi ile kadın ve erkek 

davranışlarını sabit- özcü kavramsal kompartımanlar içine hapsetmesini eleştirirken, 

erilliği, kadınlık ve erkekliğin ölçüldüğü bir norm haline getiren ideolojinin 

sorunsallaştırılmadığını gösterirler. Lakin bunu yaparken de ağırlıkla, eril ideolojinin 

gerekliklerine uyma çabasının erkekler açısından yarattığı bedellere 

odaklandıklarından, iktidarın ilişkiselliğini pek sorunsallaştırmazlar. 

 Carrigan, Lee ve Connell’in deyişi ile 1970’lerin erkeklik literatürü, erkeklerin 

kadınlar gibi ezildiğini söyler; ancak bir farkla: Ezen kadın değil, “Erkeklik Rolü”dür.43 

Bu yaklaşım bazen o kadar ileriye götürülür ki, erkeklerin kadınlar üzerinde herhangi 

bir ayrıcalığa sahip olmadığını iddia eden ve ezilme biçimleri arasında herhangi bir 

farklılık olmadığını söyleyen çalışmalar bile yapılır.44 Bu anlamda, toplumsal cinsiyet 

iktidarının farklı katmanlarını ve ilişkisel parçalarını analiz etmenin yolunu açmak 

anlamında Pleck’in çalışması ilk dönem ve ikinci dönem erkeklik literatürü açısından bir 

geçiş noktası gibidir denilebilir.  

Bilindiği üzere, 1980’ler özellikle siyah kadınların ve post-kolonyal ülkelerde 

yaşayan feministlerin, Avro-Amerikan beyaz feminist geleneğin Batı merkezli kadınlık 

okumalarına ciddi itirazlar yükselttikleri dönemdir. O günlere dek ağırlıkla beyaz, orta 

sınıf, batılı ve tekil bir kadınlık durumunu temel alan Batılı feminizme karşı, siyah ve 

post-kolonyal feminizmler, cinsiyetçilik (sexism), sınıfsal ezilme halleri, sömürgecilik ve 

ırkçılığın iç içe geçtiği tahakküm biçimlerini ortaya koymuşlar ve kadınlığın tekil bir 

durum olmadığını anlatmaya girişmişlerdir. Siyah feminizm ve post-kolonyal feminizm,  

farklı kadınlık deneyimlerinin her şeyi kuşatan evrensel bir kadınlık okuması ile 

                                                            
43 Carrigan, Lee & Connell, a.g.m, s.567.  
44 Bu çalışmalara bir örnek Herb Goldberg’in The Hazards of Being Male kitabıdır. Aktaran - Lee, 
Carrigan & Connell, a.g.m., s.567.  
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görünemeyeceğini; milliyetçilik, etnisite, bölgesel özellikler, ırksal ve sınıfsal farklar ve 

benzeri birçok faktörün toplumsal cinsiyet iktidarının inşa ve icrasında oynadığı rolleri 

analiz etme yolunu açarak feminist tartışmaların kapsam ve bağlamını genişletmişlerdir. 

Kanımca bu bağlam genişlemesinin yarattığı en önemli teorik açılımlardan biri 

Derridaen farklılık (a ile differance) tartışmasının literatürde yaygınlaşmasıdır. 

Derrida'nın ortaya koyduğu farklılık (differance), Batı felsefesinin çerçevesi ve dili 

içerisinde, farklı olanın sessizleştirilme- görünmez kılınma yolu ile bastırılmasıdır.45 

Kartezyen öznenin üzerine bina edildiği ikili ayrımlar, bu ayrımlar üzerine bina edilmiş 

egemen bilgi formları ve güç ilişkilerinin "kadın" ve "erkek" kimliklerini de türdeş olarak 

kurgulaması, bu kimliklerin kurulduğu iktidar ilişkilerinin hem birbirlerine göre hem de 

kendi içlerinde nasıl işlev gördüğünü görünmez kılar. İşte Derridean farklılık, tam da 

belli öznellikleri "ötekiler" aleyhine ayrıcalıklı kılan, bastırılmış olan sesin 

konuşulamayan ve temsil edilmeyen boyutlarını ortaya koymayı mümkün kılan bir 

kavramdır. Batı-dışı feminizmin yarattığı tartışma alanı dolayımıyladır ki, 

sessizleştirilmiş sesler bir epistemolojik demokratikleşme alanı olarak söze dökülmeye 

çağrılmıştır.  

Bu tartışmalar erkeklik çalışmalarını da etkilemiş ve 1980’lerin sonlarından 

itibaren, erkekliğin çoğul, çatışmalı ve siyasi bir kavram olarak ele alınması gerektiğini 

söyleyen; işçi, gey, siyah, genç ve benzeri konumların, farklı erkeklik biçimleri 

doğurduğunu ortaya koyan bir literatürün ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

 İkinci Dönem Erkeklik Çalışmaları olarak konumlandırabileceğimiz bu 

çalışmaların analitik yönü, erkekliğin normatif tanımlarından ve patriarkinin erkeklere 

ödettiği bedellerden, farklı erkeklik halleri içindeki ve etrafındaki iktidar ilişkilerini 

görünür kılmaya çalışan bir kavramsal zemine doğru kaymıştır. Post-yapısalcı ve post-

                                                            
45 David Wood & Robert Bernasconi (eds), Derrida and Differance, Parousia Press, Warwick, 1985.  
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modern teorilerin etkisi ile de şekillenen bu kavramsal zeminin, öncekilerden en büyük 

farkı, erkekliğin tarih-aşırı (transhistorical) ve kültürel anlamda evrensel bir mevhum 

olmadığını, hem kültürden kültüre hem de bir kültürün kendi iç katmanları içerisinde 

zaman içinde değişime uğradığını ortaya koymak olmuştur. Tek bir toplum içerisinde 

bile farklı kültürel ve sosyal gruplar tarafından deneyimlenen erkeklik pratiklerinin 

değişken faktörlerce inşa edildiğini; kaynakların ve iktidarın bölüşümünün çeşitli erkek 

grupları içerisinde sınıfsal, etnik, ırksal vb. unsurlara göre belirlendiğini gösteren bu 

çalışmalar, patriarkinin organizasyonunda egemen prensip işlevi gören eril tahakkümün 

kurumsal, dilsel ve ideolojik gerilim hatlarına da bakmışlardır.46  

Erkeklik sosyolojisinde önemli bir değişim noktası olan ikinci dönem erkeklik 

çalışmaları, erkekliğin radikal analizinde olması gereken üç temel güzergâha ağırlık 

vererek, bugünkü eleştirel erkeklik çalışmalarının mecralarını belirlemiştir. Bu 

güzergâhlardan bir tanesi, eril iktidarın bir siyasi düzen olarak inşasını anlamak üzere 

eşcinsel ve heteroseksüel erkekler arasındaki ilişkilere bakmak; bu ilişkilerin içerisinden 

türeyen egemen ve hegemonik erkeklik formlarının izini sürmektir. Bir diğer düzey, 

feminist tartışmalara paralel olarak toplumsal cinsiyetin sınıf, kültür, millet ve benzeri 

bağlamlardaki yeniden üretim süreçlerinde erkekliğe bakmak iken, son düzey de 

cinsiyetlendirilmiş sosyal kategorilerin tesisinde tarihsel olarak iş gören iktidar 

ilişkilerinin sosyolojisini yapmaktır.47  

1990’lı ve 2000’li yıllar boyunca, bu güzergâhlara paralel olarak daha çok 

genişleyen erkeklik çalışmaları, LGBTI aktivizmi ve Queer Teori bağlamında yürütülen 

                                                            
46 Tek ve evrensel bir “erkek” kavramsallaştırmasından, çoğul erkeklikleri analiz etmeye yönelik yapılan 
bu çalışmaların ilk örnekleriiçin bkz.  Harry Brod (ed.), The Making of Masculinities: The New Men’s 
Studies, Allen & Unwin, Boston ,1987. Michael Kimmel (ed.), Changing Men: New Directions in 
Research on Men and Masculinities, Sage Publications, Newbury Park, CA, 1987. Jeff Hearn, The Gender 
of Oppression, St.Martin’s Press, New York, 1987. Robert W. Connell, Gender and Power, Stanford 
University Press, Stanford, CA, 1987.  
47 Tim Carrigan, Bob Connell & John Lee, “Toward a New Sociology of Masculinity”, Theory and Society, 
Vol.14, No:5, 1985, s.552,553.  
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teorik tartışmaların da parçası olmuştur. Bu dönemden itibaren literatür erkekliğin 

kavramsallaştırılmasındaki söylemsel pratiklerden,48 homoseksüel erkekliğin 

hegemonik erkeklik formları ile eklemlenme deneyimlerine,49 egemen söylemsel 

pratikler içerisinde biçimlenen “erkek” öznelliklerinin, kimlik algılamalarının ve kimlik 

kavramının kendisinin cinsiyetlendirilmiş iktidar ve direniş modları ile nasıl 

ilişkilendiğine; çoklu ve dominant erkeklik formlarının üretimine, hegemonik erkekliğin 

nasıl tanımlanacağına ve kavramsallaştırılacağına50 kadar çok geniş bir yelpazede söz 

üretmeye başlamıştır.  Dolayısıyla da, bugünkü erkeklik çalışmalarının sosyal bilimlerin 

hemen her alanında, yerel ve küresel düzeylerde, feminist, queer, post-yapısalcı, post-

kolonyal, Marksist, yeni muhafazakâr vb. birçok teori ve söylemle eklemlenerek ucu 

bucağı olmayan bir bilgi üretme alanına dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.  

Lakin belirtmem gerekir ki, buraya kadar aktardığım ve erkeklik çalışmalarının 

genel güzergâhlarını vermeye çalışan kısa malumat, bu çalışmaların teorik serüveninin 

“düz ve gelişmeci bir çizgide ilerlediği” yanılgısını yaratmamalıdır. Her bilgi, içinde 

üretildiği dönemin ve bağlamın ideolojik koşullarından bağımsız olmadığı gibi, onu 

üretenlerin de öznel ve politik konumlanışlarından muaf değildir. Bu yüzden de üretilen 

her bilginin iktidar bozucu ve kurucu işlevleri vardır ve bu işlevler, bilginin hangi 

bağlamda, nerede, kim tarafından ve nasıl dolaşıma sokulduğunun takibi ile tespit 

edilmelidir.  

                                                            
48 Jeff Hearn, “Theorizing Men and Men’s Theorizing: Varieties of Discursive Practices in Men’s Theorizing 
Men”, Theory and Society, Vol.27, No:6, 1998, ss:781-816.  
49 Robert W. Connell, “A Very Straight Gay: Masculinity, Homosexual Experience and the Dynamics of 
Gender”, American Sociological Review, Vol.57, No.6, 1992, ss:735-751 
50 Bu teorik tartışmalar için bkz: Mike Donaldson, “What is Hegemonic Masculinity”, Theory and Society, 
Vol.22, No:5, 1993, ss:643-657. Jeff Hearn, “From Hegemonic Masculinity to the Hegemony of Men”, 
Feminist Theory, 5, 49, 2004, ss: 49-72. Demetrakis Demetriou, “Connell’s concept of Hegemonic 
masculinity: A Critique”, Theory and Society, 30, 2001, ss: 337-361. Robert W. Connell & James 
Messershmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender and Society, Vol.19, No.6, 2005, 
ss: 829-859. 
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Bu minvalde, 1990’lardan itibaren, bir yandan özcü cinsiyet 

kavramsallaştırmalarına karşı iktidar bozucu bir işlev yüklenen Eleştirel Erkeklik 

Çalışmaları ile neoliberal küresel iktisadi düzenin ihtiyaç duyduğu sosyal düzenekleri 

kurmaya hizmet eden "Erkeklerin Çalışmalarının” yan yana yürüdüğü gerçeğini teslim 

etmek gerekir. Daha önce de zikrettiğim üzere, Cinsiyet Rolü Teorisini yeniden gündeme 

getiren Evrimci Psikoloji, Sosyal Darwinci ve tıbbi söylemler, farklı ülkelerde tesis edilen 

yeni- muhafazakâr siyasi düzenler ve neoliberal iktisadi sistemler ile birlikte “kadınlık” 

ve “erkekliği” biyolojik determinist mecralardan tanımlamaya devam etmektedir. Joan 

W. Scott’un belirttiği gibi, 2000’li yıllar ile birlikte giderek daha baskın hale gelen tıbbi, 

medikal, sosyal Darwinci ve evrimci psikoloji söylemlerinin cinsiyet hakkında ürettiği 

biyolojik-özcü bilgilerin ideolojik bir hegemonyası vardır. Bu ideolojik hegemonyanın 

bertaraf edilmesi için feminizmin (ve ona paralel yürütülen eleştirel erkeklik 

çalışmalarının) bir adım öne çıkması, “bilimsel” ve “biyolojik” olanın da sosyal inşasını 

görünür kılması gerekmektedir.51  

Bunun yanında ana-akım akademi içerisinde feminist çalışmaları hala tali konular 

olarak gören erkek-egemen bakışın hâkimiyetinin devam ettiğini, ekonomik kriz ve 

bütçe darlığı gibi bahanelerle tasarrufa giden üniversitelerde ilk kapatılan bölümlerin 

Kadın Çalışmaları bölümleri olduğunu düşünürsek, Erkeklik(ler) üzerine yapılan 

çalışmaların da marjinalize edildiğini görebiliriz. Bu durum Batı içinde disiplinler 

arasında bir hiyerarşi ortaya çıkardığı gibi, Batılı olmayan ülkelerde Erkeklik 

çalışmalarına yönelen araştırmacıların sayısının da az olmasına neden olabilmektedir. 

Avrupa ve Amerikan akademilerinde Erkeklik(ler) ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı ve 

baktığı alanın çeşitliliğine mukabil, Batılı olmayan akademide yapılan az sayıda 

Erkeklik(ler) çalışmaları ağırlıkla milliyetçilik ve post-kolonyalizm ekseninde devam 

                                                            
51 Joan W. Scott, "Millenial Fantasies, The Future of 'gender' in the 21st Century", Chronos Verlag, Zürich, 
2001, ss: 19-37. 
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etmektedir.  Tahmin edilebileceği üzere bu çalışmalara yönelenler de feminist ve kuir 

aktivizm içerisinde fiilen uğraşan kadınlar ve erkeklerdir. Heteroseksüel erkek 

akademisyenler için "Erkeklik(ler)" hala "seksi" bir araştırma alanı değildir.  

 

B)  Hegemonya, Söylem ve Performans olarak "Erkeklik(ler)":  

Erkeklik Çalışmaları literatürünün ilişkilendiği disiplinler, konular ve teorilerin 

çeşitliliğini ortaya koyduktan sonra, bu alanda karşımıza çıkan anahtar kavramların 

kullanılışına dair kısaca bir şeyler söylemek elzem hale gelir. Ağırlıkla İngilizce dilinde 

kalem oynatan bazı Erkeklik Çalışmaları yazarlarının, man (adam/erkek), masculine 

(eril), masculinity (erillik/erkeklik), manhood (erkeklik), male (biyolojik erkek) 

kavramlarını birbirinin yerine geçen, eşanlamlı kavramlar olarak kullanma eğilimi 

vardır. Erkeklik çalışmaları açısından oldukça önemli olan bu kavramları üst üste 

bindirerek birbirinin yerine ikame edebilen bu eğilim, yürütülen teorik tartışmaların 

güzergâhını muğlaklaştırdığı gibi, bu tartışmalar aracılığı ile açılmaya çalışılan eleştirel 

siyaset alanının sınırlarını da karmaşıklaştırabilmektedir. Dolayısıyla da erkeklik 

hakkında üretilen bilgilerin kavramsal zemini kadar, işaret ettiği, dönüştürmeye talip 

olduğu ya da yeniden ürettiği siyasi ve entelektüel alanların ayrımını iyi koymak ve bu 

çalışmaları tek bir potada eritmemek önemlidir.  

 Bu bağlamda mesela Jeff Hearn, Eleştirel Erkeklik Çalışmalarını literatürde 

erkekler hakkında biriktirilen diğer külliyattan ayırır. Hearn, “Erkeklerin Çalışmaları” 

(Men’s Studies) ile “Erkekler Üzerine Eleştirel Çalışmalar"ın (Critical Studies on Men) 

çoğu zaman birbirinin yerine kullanıldığını belirterek, Men’s Studies, yani “Erkeklerin 

Çalışmaları”nın ille de erkekler hakkında olmayacağı gibi, çoğu zaman er-merkezli 

(malestream) çalışmalar olabildiğini ve bu çalışmaların bir iktidar biçimi olarak 
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erkekliğin kendisini sorunsallaştıran bir yerden yapılmamış olabileceğini söyler.52 Bu 

minvalde aynen “Kadınların Çalışmaları” (Women’s Studies) ile Feminist Çalışmalar 

(Feminist Studies) arasındaki teorik ve eleştirel farklardan doğan sorunlar, erkeklik 

çalışmalarında da ortaya çıkar. Bu yüzden de erkekleri cinsiyetlendirilmiş iktidar 

ilişkileri içerisinden analiz eden bir alan olarak Erkekler Üzerine Eleştirel Çalışmaları 

(Critical Studies on Men), Erkeklerin Çalışmaları’ndan (Men’s Studies) ayırmak gerekir. 

Kimi zaman erkeklerin patriarki ile giriştikleri gerilimli ilişkileri psikolojize eden, kimi 

zaman ise onların “başarı” (veya Erkeklik Krizi literatürünün bir bölümünde53 olduğu 

gibi “kaybetme”) hikâyelerine odaklanan çalışmaların eksik bıraktığı eleştirel alanın 

açılabilmesi için çoklu yollarla işlev gören cinsiyetlendirilmiş iktidarı sorunsallaştırmak 

gerektiğini söyleyen Hearn, bu muhalif çabanın mecrası olarak Erkekler Üzerine 

Eleştirel Çalışmaları (Critical Studies on Men) işaret eder.54  

Lakin, Erkeklik Çalışmaları içerisinde eleştirel ve muhalif olanın farkını koymaya 

çalışan böylesi bir itina dahi, bu literatür içinde çalışma yapan birçok yazarı man 

(adam/erkek), masculine (eril), masculinity (erillik/erkeklik), manhood (erkeklik), male 

(biyolojik erkek)  kavramlarını birbirinin yerine geçebilen eşanlamlı kavramlar olarak 

kullanmaktan alıkoymaz.  

                                                            
52 Jeff Hearn, “From hegemonic masculinity to the hegemony of men”, Feminist Theory; 5; 49, 2004,  ss: 
49-72 
53 Ağırlıkla ABD ve Avrupa akademilerinde dile getirilen ve bugün kendi başına bir janr/tür halini alan 
“Erkeklik Krizi” literatürünün 1970’li yıllardaki hareket noktası ağırlıkla “erkeklik rollerinin” erkekler 
üzerinde yarattığı ikilemler üzerinden telaffuz edilirken, günümüzde feminist taleplerin yükseldiği ve 
kamusal alana müdahalelerde bulunarak kazanımlar elde ettiği tarihsel momentlerde erkekliğin yeniden 
üretim mekanizmalarını sekteye uğratarak krize soktuğu tespiti üzerine döner. Bu tespitler bir yere kadar 
doğru olsa da bazen o kadar ileriye götürülür ki, Anthony Giddens gibi yazarlar yeni muhafazakâr 
hareketlerin yükselmesi ile feminizmin kazanımları arasında paralellikler kurarak muhafazakâr 
hareketleri “erkeklerin küresel cinsiyet devrimini durdurma hareketi” olarak tanımlarlar. Veya Helen 
Wilkinson gibi post-feministler “erkekler cinsiyet savaşını kaybetti” diyerek, post-feminist bir döneme 
geçildiğini ilan ederler. Bkz. A. Giddens  & W. Hutton,  In Conversation, in W. Hutton and A. Giddens (eds) 
On the Edge: Living with Global Capitalism, Jonathan Cape,  London, 2000, s.27. Helen Wilkinson & 
Geoff Mulgan,  No Turning Back: generations and the genderquake. Demos, London, 1994.  
54 Jeff Hearn, a.g.m.  
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 Performatif, çoğul ve değişken özne pozisyonlarını kuran bir iktidar olarak 

“Erilliğin/erkekliğin” eleştirisi, birçok zaman “güç sahibi erkeklerin” eleştirisi ile 

karıştırılır. Bu minvalde cinsiyetlendirilmiş bir iktidarın eleştirisini hedeflemesi umut 

edilen bir çalışma alanı, kavramsal muğlaklıktan mustarip bir şekilde görece sabit, kimi 

zaman biyolojik-özcü ve çoğu zaman da heteronormatif bir toplumsal cinsiyet 

kategorisinin içinden imlenen “(Biyolojik) Erkekler üzerine” veya “(Biyolojik) Erkekler 

hakkındaki” çalışmalara kayabilir. Literatür içerisinde ortaya çıkan böylesi bir kavram 

karmaşasını tüketici bir biçimde ortadan kaldırmak ve “erkeklik” kavramını nihai bir 

teorik zemine oturtmak bu çalışmanın cüretini aşsa da, süregelen bazı çalışmaların 

etrafında dolaşarak kavramsal bir billurlaşma denemesi yapmak şarttır. 

 Bu minvalde belki de söylenmesi gereken ilk şey “erkeklik” kavramının 

kullanımında ortaya çıkan çelişkilerden birinin erkekliği sabit bir karakter şeklinde ve 

maddeleştirilmiş bir temsil olarak kullanan; erkekliği "kadın olmayan" karakteristik 

özellikler olarak konumlandıran, aktüel erkeklerin belli bir kültürel durum ve düzlem 

içerisindeki pratiklerine odaklanan çalışmalar olduğudur. Bu çalışmalardaki genel 

eğilim, alan çalışmasının ampirik düzeneği içerisinde kimi zaman aktüel erkeklerin 

ortaya koyduğu genel ve ortak davranışları erkeklerin iktidar kurma stratejileri olarak 

“Erkeklik” başlığı altında toplamak, kimi zaman da “erkek” olarak sabit/normatif bir 

karakter şeklinde konumlandırdığı bireylerin davranış özelliklerindeki değişimlere 

bakarken, erkekliği hem psikolojize eden hem de biyolojik-özcü bir alt metinden 

okumaktır.  

Örneğin, yine “Erkeklik Krizi” literatüründe olduğu gibi yerel ve küresel düzeyde 

geleneksel güç ilişkilerinde ortaya çıkan değişimi “Kriz” olarak adlandıran yazarların 

birçoğu, bu krizin nedenleri olarak geleneksel ailenin yerini alan tek ebeveynli aileyi, 

kadınların eğitim ve örgütlenme kapasitesindeki artışa paralel olarak edindikleri yasal 
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ve ekonomik hakları, heteroseksüel kimliklerin sarsılmasını, genç erkeklerin yaşadığı 

işsizlik, yetersiz eğitim ve şiddet sorunları gibi sorunlarda görürler.55 Bu çalışmaların 

ortaya koyduğu tespitler, somut koşular içerisinde cinsiyet ilişkilerinin nasıl 

dönüştüğünü göstermesi açısından oldukça önemli olmakla birlikte, kadınlık ve erkeklik 

pratiklerini normatif ve sabit cinsiyet kategorileri olarak ele aldıkları için sorunlu da 

olabilmektedirler.    

Normatif bir görünürlüğü olan, baskın veya egemen davranış modellerini, yüzeyde 

duran temsil biçimlerini, hâkim inanç ve tutum setlerini sıklıkla steryotip/kalıplaşmış 

bir kültürel ideale/imaja indirgeme potansiyeli olan bu çalışmalar, aktüel erkeklerin 

davranışlarını, “erkekliğin” nihai ifadesi gibi konumlandırabilmektedir. Mesela “Erkeklik 

Krizi” literatüründe krizin semptomları olarak farklı erkek gruplarının davranışsal 

özelliklerine bakan, "erkeklik" meselesini sosyolojik ve kültürel bağlamından kopararak 

bireysel davranış eğilimlerine indirgeme temayülü taşıyan bazı çalışmalar bu 

kapsamdadır. Bunun yanında "erkeklerin" suça ve şiddete yönelme, intihar etme gibi 

davranış ve tutumları ile bu tutumları etkileyen ekonomi-politik çerçeveyi (yetersiz 

eğitim ve işsizlik oranları gibi) birlikte okumaya çalışan ve krizin nedenlerini ekonomik 

yapılardaki değişiklikler içinden okuyan araştırmalar da vardır.  

Örneğin, Erkeklik Krizi’ni işyerindeki yabancılaşma, siyasi-bürokratik 

mekanizmalar ve cinselliğin metalaşması/ ticarileşmesi ile bağlantılandırarak ele alan 

ilk çalışma Karl Bednarik’in The Male in Crisis kitabıdır. Bednarik, bu kitapta cinselliğin 

metalaşması ile erkeklerin saldırganlıkları arasında bağlantılar kurar.56  

                                                            
55 Bkz.  Anthony Clare, On Men: Masculinity in Crisis, Chatto & Windus, London, 2000. Rosalind Coward, 
Sacred Cows: Is Feminism Relevant to the New Millennium?, Harper Collins, London, 1999. Liz Kelly, 
“Continuum of sexual violence”, in Hanmer & Maynard (eds.),Violence and Social Control, Macmillan, 
London, 1987.  
56 Karl Bednarik, The Male in Crisis, Knopf, New York, 1970.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



37 
 

Bu mecradaki bir başka çalışma da Robert Horrocks’un Masculinity in Crisis 

kitabıdır.57 Horrocks bu kitabında, küreselleşme, emek hareketlerinin artması ve 

erkeklerin işsizlik sorunu yaşamasının bir tezahürü olarak erkekliğin bir iktidar kaybı 

içerisine girdiğini söyler ve bu “krizi”, “eril onur kaybı” olarak nitelendirir. Eril 

tahakkümü “erkekliğin yükü” olarak tanımlayıp psikanaliz açısından ele alan Horrocks, 

bu tahakküm kodları aracılığı ile kadınlar üzerinde uygulanan patriarkal dominasyonun 

erkekleri psikolojik olarak kötürüm kıldığını anlatır ve “kadınlardan nefret ederek, 

erkekler kendilerinden nefret eder” der.58 Bir başka deyişle bu tip çalışmalar, ortaya 

koydukları bağlamlar açısından önemli olmakla birlikte, “erkekliği” belirli bir kültürde 

ve zamanda insanların pratiklerini düzenleyen, şekillendiren, kısıtlayan veya bozan 

cinsiyetlendirilmiş bir iktidar biçimi olarak değil, aktüel erkeklerin davranışlarının 

toplamı ve sonucu olarak aldıkları için hem çok yaratıcı hem de biraz eksiktirler.  

Şüphesiz ki, aktüel erkeklerin pratiklerine bakmak, üzerinde çalışılan bağlama ve 

bu bağlam içerisinde aynı zamanda hem kurucu işlev gören hem de bizatihi kendisi 

yeniden kurulmaya devam eden toplumsal cinsiyet rejimlerini, söylemlerini ve 

ideolojilerini çözümleyebilmek açısından oldukça önemlidir. Velakin bu pratiklere 

bakarken, söz konusu ampirik çalışmaların taşıdığı stereotipleştirme/kalıplaştırma 

riskini, yani erkekleri veya münferit erkek gruplarını kimliklere sabitleme ve büyük 

resmi görmezden gelme riskini akılda tutmak gerekir. McMahon’un ifade ettiği gibi, 

erkeklik hakkındaki ampirik çalışmalar tasvir edici bir yöne doğru kayarken, erkeklerin 

“ideal karakterleri” üzerine ifade edilen popüler görüntüleri resmetmeye 

girişebilmektedir.59  

                                                            
57 Roger Horrocks, Masculinity in Crisis, Macmillian, London, 1996. 
58 Roger Horrocks, a.g.e., s.182.  
59Anthony McMahon, “Male Readings of Feminist Theory: The Psychologization of Sexual politics in the 
Masculinity Literature”, Theory and Society, 22, 1993, s. 691.  
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 “Erkekliği” tasvir edici bir tipoloji olarak kullanma sorunu literatür açısından 

önemli bir kavram olan “hegemonik erkeklik” kavramının ele alınmasında oldukça 

yaygındır. Connell, hegemonik erkekliğin her zaman ve her yerde aynı - sabit bir 

karakter olmadığını, bilakis, cinsiyet ilişkileri örüntüsü içinde her zaman meydan 

okumalara açık bir pozisyon olduğunu defaaten yazmış olsa da60, hegemonik erkeklik 

üzerine çalışma yapan birçok yazarın, (hatta Connell’in kendisinin bile) bu kavramı çoğu 

zaman stereotipleşmiş bir karakter olarak tasvir ettiği görülür. Hegemonik erkekliği 

genelde egemen erkekler tarafından giyinilmiş bir elbise (güçlü, duygusuz, sert, agresif, 

heteroseksüel, beyaz, batılı, objektif, rasyonel ve evrensel bir kimlik elbisesi) olarak 

somutlaştıran ve kalıplaştıran bu kullanım, söz konusu kavramın patriarkal iktidar 

ağları içerisinde yeniden kurulan performatif bir kategori olduğunu görmezden 

gelebilmektedir.  

 Hegemonik erkekliği, egemen/dominant erkeklerin sahip olduğu güç veya bazı 

erkeklerin iktidarını garantileyen siyasi bir strateji veya elinde güç olan erkeklerin 

tasviri şeklinde ele alan bu çalışmalar, zımni bir şekilde toplumsal cinsiyet düzenini 

sadece yukarıdan aşağıya ve doğrusal olarak işleyen bir iktidar biçimi olarak ele alır. Bu 

çalışmalar, toplumsal cinsiyet düzeninin sadece tek yönlü işleyen bir iktidar biçimi değil, 

aynı zamanda, çapraşık ve karşılıklı işleyen bir güç ilişkileri ağı olduğunu gözden 

kaçırdığı için, bu ağ içerisinde sürekli (yeniden) inşa olan pratiklerin ve söylemlerin 

hegemonik erkekliğin biçimlenmesindeki kurucu işlevini de görmez. Hegemonik 

erkekliği “güç içinde", "güç ile birlikte" veya "gücün erkeği”  olarak ele alan çalışmalar, 

örneğin, hegemonik erkekliğin inşasının her zaman sadece güç sahibi erkekler 

                                                            
60 Bkz. Robert W. Connel, "The State, Gender and Sexual Politics: Theory and Apprisal", Theory and 
Society, Vol.19, No.5, 1990, pp.507-544. Robert W. Connel, "A Very Straight Gay: Masculinity, 
Homosexuality and the Dynamics of Gender", American Sociological Review, Vol.57, No.6, 1992, pp. 735-
751.  Robert W. Connel "The Big Picture: Masculinities in Recent World History", Theory and Society, 
Vol.22, No.5, 1993, pp. 597-623. 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



39 
 

tarafından yapılmadığını veya aktüel erkeklerin pratiklerinin çoğu zaman erkekler 

hakkında üretilen egemen imajlara ve söylemlere uymadığını da gözden kaçırır. 

Nihayetinde “Erkeklik” ve “hegemonik erkeklik” kavramlarını, önceden imlenmiş verili 

bir tipoloji olarak kullanan bu çalışmalar, heteronormatif bir düzlemde ve erilliği sadece 

biyolojik erkeklerin bedenlerine, eylemlerine ve sözlerine iliştirilmiş bir özellik olarak 

ele alma riskini taşır. (Biyolojik) erkeklerin vücut geliştirme pratiklerinden, reklam 

endüstrisinde üretilen erkek modellerine, iş yaşamındaki kariyer arzularından aile 

içinde üstlendikleri babalık, kocalık pratiklerine, kısacası, dar bağlamlardaki davranış 

kodlarından küresel düzeyde iş gören kalıplaşmış erkek imajlarına kadar çok geniş bir 

yelpazede erkekliği mesele eden bu tip çalışmalar, erilliği, tek bir biyolojik cinsiyete 

yapıştırılmış özellikler olarak görebilmektedirler. Oysa gerek Connell’in, gerekse 

Sedgwick’in61 ihtimamla belirttikleri üzere, eril iktidar olarak tanımlayabileceğimiz 

iktidar biçimi sadece biyolojik erkekler tarafından değil,  bazen biyolojik kadınlar 

tarafından da hem tüketilen, hem de yeniden üretilip performe edilen bir iktidar 

biçimidir.  

 Eril iktidarı sadece güç sahibi erkeklerin ürettiği bir iktidar biçimi olarak ele 

almak, şüphesiz ki “çoklu erkeklikleri” tartışma alanını daraltmak yanında, erkekler 

arasındaki ve içindeki güç ilişkilerini de okumayı zorlaştırır ve madun ya da marjinalize 

edilmiş erkeklerin eril tahakkümün kurulmasında nasıl rol oynayabildiklerini de 

görünmez kılar. Connel'in madun ve marjinalize edilmiş erkeklikler olarak tanımladığı 

pozisyonların ne olduğunu ve bu pozisyonların hegemonik erkekliğin inşasında nasıl bir 

rol oynadığını biraz açalım.  

 Connell, Batılı cinsiyet düzeni içerisinde cinsiyetler arası ve cinsiyetler-içi iktidar 

ilişkilerini sorunsallaştırırken, bu ilişkilere küresel bir dominasyon ilişkisi olarak baktı 

                                                            
61 Eve Kosofsky Sedgwick, "Epistemology of the Closet", in The Lesbian and Gay Studies Reader (eds). 
Henry Abelove, Michele A. Barale & David Halperin, Routledge, New York, 1993, pp. 45-61.  
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ve patriarkinin evrensel düzeydeki fonksiyonlarından hareketle, bu dominasyon 

ilişkisini erkeklerin kadınlar üzerindeki küresel dominasyonu olarak okudu.62 Connell'in 

kavramsallaştırmasına göre "hegemonik erkeklik", patriarkinin dönem dönem içine 

girdiği meşruiyet problemlerine cevap üreten, erkeklerin kadınlar üzerindeki 

tahakkümünü dayanıklı kılan bir strateji ve aynı zamanda, bir cinsiyet pratiği 

yapılanması idi.63 Bu bağlamda Connell hegemonik erkekliği, domine edici 

cinsiyetlendirilmiş pratiklerin yapısal bir form kazanması olarak ele alıyor ve bunun 

performatif bir süreç olduğunu kabul ediyordu. Aynı zamanda da hegemonik erkekliği 

kendi içsel bütünlüğü olan bir yapılanma olarak ele alıyordu. Hegemonik erkeklik olarak 

kavramsallaştırdığı pozisyonun karşısına, kadınlar gibi, madun edilmiş ve marjinalize 

edilmiş erkeklik pozisyonlarını da koyan Connell, tekil bir erkeklikten 

bahsedilemeyeceğini, hegemonik erkeklik tarafından ikincil kılınan erkeklik 

pozisyonlarının da görülmesi gerektiğini anlatıyordu.  

 Eşcinsel erkekler, hegemonik (heteroseksüel) erkeklik tarafından tabi kılınan, 

politik dışlanma ve kültürel sömürüye maruz kalan madun erkeklikler (subordinated 

masculinites) olarak kavramsallaştırılırken,64 işçi sınıfı erkekleri orta sınıf erkeklik 

tarafından, siyah erkekler ise beyaz erkeklik tarafından marjinalize edilmiş erkeklikler 

(marginalized masculinities) olarak tanımlanıyordu.65 Bir grup erkeğin, diğer erkek 

grupları üzerinde, inşa edilmiş egemen semboller, söylemler, simgeler ve davranışlar 

dolayımı ile hâkimiyet kurması olarak tanımlanan hegemonik erkeklik ile işbirliği 

halinde olanlar da işbirlikçi erkeklikler (complicit masculinities) olarak 

kavramsallaştırılıyordu.66 İşbirlikçi erkeklikler doğrudan hegemonik modelin öngördüğü 

                                                            
62 Robert W. Connell, "Gender and Power", s. 183.  
63 Robert W. Connell, Masculinities, s. 77.  
64 Robert W. Connell, Masculinities, s.78.  
65 Robert W. Connell, Masculinities, s.80.  
66 Robert W. Connell, Masculinities, s.79.  
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şekilde davranmamakla birlikte, patriarkal düzenin üleşim düzeneklerine itiraz 

etmeyen, bundan dolayı da bu düzeneklerin yeniden üretimine pasif olarak katkıda 

bulunan ve rıza gösteren erkekliklerdi. Bu kısa tanımlamaların da gösterdiği üzere, 

ırksal, sınıfsal, kültürel ve cinsel yönelim bağlamındaki farkların erkekler arasında bir 

ötekileştirme mekanizması olarak çalıştığını göstermek açısından Connell'in 

kavramsallaştırmaları oldukça ufuk açıcıydı. Buna mukabil, Demetrakis'in de belirttiği 

üzere Connell, madun ve marjinalize edilmiş erkeklikler olarak kavramsallaştırdığı 

grupların hegemonik erkekliğin yeniden üretiminde oynadıkları rolü dışarda bırakıyor 

ve bu grupları kendi içinde sabitliyordu.67 

 Demetrakis, Connell'in hegemonik erkeklik kavramsallaştırmasında kadınlar 

üzerinde kurulan hegemonyanın dışsal, madun ve marjinalize erkeklikler üzerindekinin 

de içsel hegemonya olarak ele alındığını söyleyerek hegemonik erkeklik okumasını 

genişletir.68 Demetrakis'e göre Connell, Gramsci gibi içsel ve dışsal hegemonya arasında 

zımni bir farklılaştırma yapar ancak Connell, Gramsci'nin bu iki düzey arasında kurduğu 

diyalektik ilişkiyi göz ardı eder. Demetrakis, Connell'in teorik düzeyde erkekliğin farklı 

formlarının sürekli bir etkileşim içinde olduğunu kabul eder gibi görünmesine, hatta 

hegemonik modelin madun ve marjinalize edilmiş erkekliklerin belli unsurlarına 

patriarkinin devamı için salahiyet verdiğini söylemesine rağmen, hegemonik erkekliği 

ahenkli, homojen ve diğer erkekliklerden ayrı olarak konumlandırdığını söyler. 

Connell'in hegemonik erkekliğinin hegemonik olmayan unsurlarca hiçbir zaman 

“enfekte” olmadığını, hegemonya-dışı olarak imlenen erkekliklerin daha çok gettolara, 

özel alana ya da bilinçaltına yerleştirilmiş gibi durduğunu ve hegemonya ile ancak tabi 

kılınırken veya marjinalize edilirken ilişkilendiklerinin varsayıldığını da belirtir.  

                                                            
67  Demetriou Z. Demetrakis, "Connell’s Concept of Hegemonic Masculinity: A crtique", Theory and 
Society, 30, 2001, pp. 337-361.  
68 Demetriou Z. Demetrakis, a.g.m., s.341.  
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Connell'in tarihsel anlatısında hegemonik olmayan erkekliklerin hegemonik erkekliğin 

inşa olma sürecinde oynadıkları rolün eksik bırakıldığını69 söyleyen Demetrakis, bu 

anlatının hegemonik erkekliği esas itibarıyla beyaz, Batılı, rasyonel, hesaplı, bireyselci, 

şiddetli ve heteroseksüel pratiğin bir konfigürasyonu olarak kurmasını eleştirir. 

Hegemonik ve hegemonik olmayan erkeklikleri, ikili bir kalıbın içine yerleştiren bu 

yaklaşımın, hegemonik erkekliği Sylvester Stallone gibi karakterler, silah taraftarı lobiler 

veya faşistlerle özdeşleştirilen bir tipolojiye indirgediğini belirten Demetrakis, 

hegemonik olmayan güçlerin hegemonik olana nüfuz etme kapasitesinin görülmesi 

gerektiğini anlatır. Bu bağlamda Demetrakis, hegemonik erkekliği melez bir eril blok 

olarak tanımlar.70 Bu melez blok patriarkiyi yeniden üretmek üzere mümkün olan en iyi 

stratejiyi üreten ve çok katmanlı pratikleri birleştiren bir bloktur.  

 “Patriarkinin yeniden üretimini garanti eden pratik konfigürasyonu ille de 

geleneksel ve heteroseksüel erkeklikler olmayabilir” diyen Demetrakis, melez erkek 

blokunun hem heteroseksüel hem gey, hem siyah hem beyaz, hem patron hem işçi 

unsurları ve pratikleri içerebileceğini söyler.71 Erkek bloku (eril blok) hegemonik 

erkekliğin aksine, maddeleşmiş olmayan (non-reified)  ve ikili olmayan (non-dulaistic) 

bir erkek iktidarını ve pratiğini imler. Connell’in hegemonik erkekliği kurarken bir 

çelişki ya da zayıflık işareti olarak konumlandırdığı beyaz olmayan ya da heteroseksüel 

olmayan unsurları, Demetrakis, hegemonik bloğu dinamik ve esnek yapan, içsel 

hegemonyanın melezliği olarak okur.  Sürekli melezleşmesi, farklı erkekliklerin değişik 

unsurlarını devamlı olarak içerimlemesi sayesinde, hegemonik blok kendini yeniden 

yapılandırma ve yeni tarihsel konjonktürlerin koşullarına göre adapte olma yetisini 

kazanır. Nasıl ki Gramsci'nin tarihsel bloğunun oluşması reddiyeden değil, istişareden 

                                                            
69 Demetriou Z. Demetrakis, a.g.m., s.347.  
70 Demetriou Z. Demetrakis, a.g.m., s.348.  
71 Demetriou Z. Demetrakis, a.g.m, s. 348. 
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geçiyor ve rıza üretmek üzere tabi kıldığı unsurları da içerebiliyorsa, hegemonik eril 

blok da hegemonyasını madun ve marjinalize ettiği unsurları kendine devşirerek kurar. 

Bir rıza üretim mekanizması olarak hegemonya ille de farklı veya muhalif unsurları 

bastırmak, marjinalize etmek ya da elimine etmek değil, bunları içerimlemek ve dâhil 

etmek demek ise, o zaman ortada bir istişare vardır. İşte Demetrakis'e göre istişare, 

melez bir an doğurur, tarihsel olarak öncelsiz unsurların kombinasyonu, “üçüncü bir 

alan” imkânı verir. Bu üçüncü alan, kendisini kuran tarihleri yerinden eder, yeniyi kurar 

ve tarihsel olarak yeni güç ilişkilerine mahal verir. Hegemonik pozisyonda olan erkeklik 

farklı ve açıkça muhalif unsurları içerimleyebilen melez bir bloktur.72  

 Hegemonik erkekliği melez bir blok olarak konumlandırdıktan sonra kanımca 

“Erillik” denilen hadiseyi, hangi sınıfsal, ırksal ya da sosyal konumdan ifa edilirse edilsin, 

eril tahakkümü güçlendiren, yeniden üreten ve sürdürülebilir bir doğallığa bürüyen tüm 

iktidar egzersizleri, söylemleri ve pratikleri olarak okumak en doğrusu olur. Çünkü 

“Erillik”, biyolojik özelliklerle tarif edilebilen, genetik olarak şifrelenmiş, çekirdek bir 

özü olabilen, zaman ve uzamdan bağımsız olarak yorumlanabilecek sabit ve tarih-dışı bir 

mevhum değildir. “Erillik” tarihsel süreç içerisinde “erkek olmak” diye anlamlandırılan 

bir dizi çoğul ve değişken özne pozisyonunun etrafında ve içinde şekillenen bir olgudur. 

Bu olguyu anlamaya çalışmak, belirli bir kültürde ve dönemde toplumsal cinsiyet 

rejimlerinin nasıl oluştuğunu, bu rejimler içinde iş gören anlam haritalarının hangi 

söylemlerce operasyona koyulduğunu görebilmeyi gerektirir. Zira "Erillik", sadece belli 

bir kültürel ve kurumsal bağlamda “kadın olmayanı” imleyen bir gösteren değil, aynı 

zamanda içine mevzilendiği toplumsal cinsiyet rejimlerinde, anlam haritalarında ve 

bilgilerin dolaşımında iş gören ve kolektif algıları inşa eden bir söylemdir.  

                                                            
72 Demetriou Z. Demetrakis, a.g.m, s.349-350.  
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  “Erilliği/Erkekliği” bir söylem olarak ele almak, söylem (discourse) kavramı ile 

ne demek istediğimi açıklamayı gerektirir. Bilindiği üzere söylem, kullandığımız 

sözlerden ve deyimlerden öte bir mevhumu- dünyayı anlamlandırma düzeneklerimizi ve 

hakikat rejimlerini kuran, bireyleri öznelere dönüştüren ve kendilerini algılayış 

biçimlerini düzenleyen bir mevhumu- anlatır.73  Söylemler bize belirli bir zaman ve 

mekânda neyin hakkında konuşulacağını ve susulacağını söyleyen şeyler olmanın 

ötesinde, bilgiyi kuran, gerçeği inşa eden ve bireylerin belli bir durumda nasıl hareket 

edeceğini belirleyen çoğul bir iktidar ağının bileşenleridir. "Erkekliği” bir söylem olarak 

ele almak demek, “erkeklik ve erkek olmak” hakkında neyin söyleneceği gibi kimin 

söyleyeceğinin de nasıl çerçevelendirdiğini, bireyleri öznelere dönüştüren ve kendilerini 

algılayış biçimlerini “erkek” olarak belirleyen araçların izini sürmektir. Çünkü söylemsel 

bir iktidar biçimi olarak “Erkeklik” tek bir pozisyon içine yerleşmiş olmadığı gibi, 

kendini devam ettirmek için dışsal bir gözetim ve kontrole de ihtiyacı yoktur. Her 

söylemsel iktidar biçimi gibi sürekliliğini öz denetim ve disiplin aracılığı ile sağlar.  

Sadece dilin iktidarını değil, dil ve eylemin karşılıklı etkileşimini ve bu etkileşimin 

söylemsel özne tarafından kimliklenme sürecinde nasıl içerimlendiğini (appropriation) 

de gösterdiği için söylem, cinsiyet ilişkilerinin ve kimliklerinin, algılanma ve 

eylenme/yapılma biçimlerinin nasıl şekillendiğini de analiz etmenin aracıdır. Bir söylem 

olarak “Erkeklik”, bu söylem sonucunda açılan özne pozisyonlarına (erkek-likler) kimin, 

nasıl konumlandığını ve “erkek olmak" veya "adam olmak” olarak ifade edebileceğimiz 

kimliklenme süreçlerini de bize gösterir.  

  “Erkeklik” söyleminin açtığı bir özne pozisyonu ya da bu söylem tarafından 

kurulan ve “erkek veya adam olmak” şeklinde ifade bulan bir kimlik, şüphesiz ki her 

kimlik gibi, tamamlanmış bir "olma" biçimini değil, stratejik bir pozisyonu anlatır. Yani, 

                                                            
73 Bkz. Michel Foucault, Özne ve İktidar (Seçme Yazılar), (ed. Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
2008.  
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her kimlik gibi, “erkek kimliği” olarak ifade edilen durum da bireyleri özne olarak 

çağıran ideolojik söylem ve pratikler ile bireylerin konuşulabilir özneler olarak inşa 

olduğu süreçlerin arasında yaşam bulan stratejik bir pozisyondur.  Bu stratejik pozisyon, 

özü olan, orijinal, ebedi ve sabitlenmiş bir varoluş biçimini değil, sürekli olarak yeniden 

kurulan ve hiçbir zaman tamamlanmayan bir kimliklenme sürecini anlatır. Bu mealde 

kimlik dediğimiz şey, bir bireyin içine yerleştiği özne pozisyonunun kurucu dış 

(constitutive outside)  tarafından sürekli olarak şekillendirildiği, bozulduğu ve yeniden 

şekillendirildiği tamamlanmayan bir süreçtir.74  Stuart Hall’un deyişi ile kimlikler 

farklılık içinde ve farklıklar boyunca (in and through differance)  inşa oldukları için her 

zaman dışarıda bıraktıkları bir artık (excess) vardır.75 Dışarıda bırakılan bu artık, 

kimliğin kapalı ve sabit bir öz haline gelmesinin önüne geçen ve sürekli olarak bütün-

müş gibi duran kimlik formlarını de-stabilize eden/ yerinden oynatan bir şeydir.  Daha 

da ötesi, tüm kimliklenme süreçleri boyunca dışarıda bırakılan artıklar, yeni 

kimliklenme süreçlerini daimi olarak tetiklemek üzere geri dönmektedir.  

 Bu doğrultuda kimlik dediğimiz şey, eksikliğin öznesinin (subject of the lack)  

kapanması imkânsız olan boşluğu kapatmak için sürekli olarak “diyalektik 

nakızlar/tersine çevirmeler”  içinde performe ettiği bir “birleşme/tamamlanma 

fantezisidir”.  Tam da bu noktada belirtmek gerekir ki, bir birleşme/tamamlanma 

fantazisi ile ifade edilen fantazi kavramı, var olmayan bir şeyi değil, aslında imkânsız 

olan hakikatin (real) hayal edilmesini mümkün kılan ve onu gerçek (reality) yapan şey 

olarak kullanılmıştır. Gerek Lacan, gerekse onun teorilerini geliştirerek bugüne taşıyan 

Zizek’in ifade ettikleri üzere, bizim hakikat (real) olarak yaşadığımız şey, hakikatin 

                                                            
74 Ernesto Laclau & Lilian Zac, “Minding the Gap: The subject of Politics” in The Making of Political 
Identities, (ed.) Ernesto Laclau, Verso, London & New York, 1994 pp.   
75 Stuart Hall, "Who Needs Identity?” in Questions of Cultural Identity. (eds) S. Hall & P. Du Gay, Sage, 
London, 1996, pp.  
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kendisi değil, sembolik mekanizmalar tarafından inşa olmuş ve yapılandırılmış 

gerçekliktir (reality).76 Sembolik mekanizmalar hiçbir zaman hakikatin kendisini 

tamamıyla kapsayamadığı için, bize hakikat olarak görülen şey, bu sembolizasyonun, 

yani temsilin, başarısız bir yansımasından başka bir şey ifade etmeyen gerçekliktir.77  

 Bu mealde fantazi dediğimiz şey de, imkânsız olan hakikatin /bütünün hayal 

edilmesini mümkün kılan ve onu bir gerçekliğe (temsile) tercüme eden bir dizi 

muhayyile operasyonunu anlatır. İşte söylem de bu muhayyile operasyonlarını 

düzenleyen ve bizim gerçeklik olarak algıladığımız, yaşadığımız ve yaptığımız şeyleri 

yapılandıran şey olduğu için kimlik inşa edici veya kimliklenme süreçlerini şekillendirici 

bir fonksiyonu vardır. Bu yüzdendir ki tüm kimliklenme süreçleri söylemsel olarak 

kurulan ve vuku bulduğu bağlamlarla ayrılmaz bir şekilde bağıntılıdır. Tüm kimliklenme 

süreçleri tarihsel, kurumsal ve söylemsel bağlamlarda vuku bulduğu için, bu 

bağlamlardaki güç ilişkilerini okumanın da bir boyutudur. Bu nedenledir ki, bir kişinin 

kimliği veya bu çalışma özelinde sorunsallaştırılan “erkek kimliği”,  bize o kişinin bir 

"öz" olarak kim olduğunu değil, onun hangi söylemler, pratikler ve temsil sistemleri 

boyunca şekillendiğini gösterir. Daha açık bir ifadeyle, genelde cinsiyet, özelde ise 

“erkeklik” birinin, olduğu değil, yaptığı bir şeydir; Butler’ın ifadesi ile “bir hareket, bir 

hareketler/fiiller dizini, bir isimden ziyade bir fiil, bir oluştan ziyade bir yapış/eyleyiştir.”78  

 Kimlikler, bir eksiklik, bir bölünme sonucunda inşa olan temsiller olduğundan 

dolayı hiçbir zaman bu pozisyonlara yatırım yapan öznelerin öznel süreçleri ile tıpa tıp 

aynı değildir ve ancak onlara biçim veren söylemsel formasyonlar ile anlam kazanırlar. 

Bu yüzdendir ki “erkek kimliğini” sorunsallaştırmak demek, bu özne pozisyonuna 

                                                            
76 Slavoj Zizek, "Deleuze and the Lacanian Real", www.lacan.com 
77 Tom Eyers, Lacan and the Concept of the "Real", Palgrave Macmillan, London, 2012.  
78 Judith Butler, Gender Trouble:  Feminism and Subversion of Identity, Routledge, London, 1990, s.6 
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yatırım yapan bireylerin kimliklenme süreçlerini ve bu süreçlere biçim veren söylemsel 

ve tarihsel formasyonları da sorunsallaştırmak demektir.  

 Velâkin, söylem olarak “Erkeklik”, bir özne pozisyonu olarak erkek kimliğini  

(veya “erkek olmak” olarak ifade bulan kimliklenme süreçlerini) kurmayı mümkün kılan 

bir pratik/yapış/eyleyiş repertuarı ise, bu repertuara herkesin aynı ve eşit oranda 

erişimi olmadığı da bir gerçektir. Bireylerin “erkek kimliğine /erkek olmaya” yaptıkları 

yatırım ve “erkek olmayı” performe ediş biçimleri onların sınıfsal, ırksal, kültürel ve 

tarihsel bağlamları ile doğrudan bağlantılı olduğu için erkeklik, tekil değil, birçok farklı 

durum ile ilişkisel olarak inşa olan çoğul bir mevhumdur.  

 “Erkeklik(ler)” olarak ifade edebileceğimiz bu mevhumu çalışmak demek, bir 

iktidar biçimi olarak erkekliği mümkün kılan tüm söylemler ile bu söylemlerin açtığı 

özne pozisyonları içinden eylenen pratikler arasında mekik dokumak demektir. Yapılar 

ve özneler arasındaki/içindeki karşılıklı kurulumu görmek, toplumsal cinsiyetin sadece 

bireysel değil kolektif düzeyde işlev gördüğü kabulünden de hareketle, bedenlerin 

sosyal pratiğin hem nesnesi hem de öznesi olarak inşasına bakmak bu çalışmanın devam 

eden bölümlerinde yapmaya çalışacağım şeylerden biridir.  

 

C) Modernite ve Cinsiyet Teknolojisi Bağlamında Cinsiyetlerin İnşası  

İçinde yaşadığımız tarihsel ve kültürel bağlam içerisinde, “Sen ne biçim erkeksin?”, 

“Erkek dediğin şöyle yapar”, “Karı gibi ağlama, erkek ol biraz”, “Maşallah, büyümüş de 

adam olmuş”, “O da adam mı be”, “Erkek sözü!”, “Korkacağına erkek gibi davran”, 

“Erkeksen karşıma çık”, “Oldu da bitti maşallah, asker olur inşallah”… gibi cümleleri sıkça 

duyarız.  “Erkek” olmanın içeriğini, niteliğini, gerekliliklerini, yasaklarını ve ödüllerini 

gündelik dil içerisinde sürekli olarak yeniden kuran ve çoğu zaman da “erkek olmayı” 

ayrıcalıklı ve üstün bir pozisyon olarak imlemek üzere kullanılan bu cümleler, o kadar 
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rutin ve otomatik bir şekilde tekrarlanır ki, eylem ve sözlerimizin “doğal” bir uzantısı 

haline gelir. Hâlbuki gündelik hayatın kılcallarına dek sızan bu “erkek olmak” algısı, 

zaman ve uzam fark etmeksizin her kültürde, her devirde veya her koşulda aynı anlama 

gelmediği gibi, aynı toplumsal yapı içerisinde yaşayan farklı sosyal grupların 

pratiklerinde de sürekli yeniden şekillenir. Bir başka deyişle, erkek olmanın anlamını 

kuran bir dizi ritüel, söylem ve pratik, aslında kültürel, tarihsel, sosyal ve ilişkisel 

süreçlerdir. Bu yüzden de dünyanın her yerinde ve her zaman "erkek olmak" ile ilgili 

kurulan manalar ve pratikler aynı değildir.  

Mesela 1970’li yıllarda, Papua Yeni Gine’nin doğusunda yaşayan oğlan çocuklarının 

“erkek olabilmesi” için yedi yaşından itibaren annelerinin yanından ayrılıp, sadece genç 

ve yetişkin erkeklerin yaşadığı evlere yerleşmeleri ve 16 yaşına gelinceye dek 

homoseksüel ilişkiye girmeleri gerekir.79 Bu bölgede bebeklik ve erken dönem çocukluk 

(kız veya oğlan çocuğu olması fark etmeksizin) bir nevi “kadınlık” dolayısıyla da “kirlilik” 

olarak kabul edilir. Kadınların hamilelik dönemi ve doğum yapması esnasında ortaya 

çıkan kusma, sancı, kan akması vb. durumlar kadınlarla özdeşleştirilen bir kirlilik olarak 

algılandığından, çocukluğun kendisi de bir kirlilik ve kadınlık, yani “erkek olmama” 

dönemi olarak algılanır. 7 yaşına gelen oğlan çocukları, erkek aktivitelerinin 

gerçekleştiği, askeri, siyasi ve mitsel konuların konuşulduğu ve aynı zamanda bir ritüel 

merkezi görevi gören “erkek evlerine” aktarıldıktan itibaren 16 yaşına gelinceye dek 

erkeklerle cinsel ilişkiye girerek “erkeklik sınavını” verirler ve daha sonraki 

heteroseksüel evlilikler için hazırlanmış olurlar. Bu toplumda erkek cinsel organından 

çıkan meni yaratıcı gücün kaynağı kabul edildiğinden, 7-13 yaş arası oğlan çocuklarının 

                                                            
79 Gilbert H. Herdt, Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity, A Study of Ritualized Homosexual 
Behaviour, Mc. Graw Hill Book Co, New York, 1981.  
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girdikleri homoseksüel ilişkilerde meniyi yutmaları şarttır. 80 14-16 yaşına gelmiş oğlan 

çocukları ise, kendilerinden daha küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girseler de, meni 

yutmak zorunda değildirler.81  

Yeni Gine’deki bu ritüelin gösterdiği gibi, Batılı olmayan bir kültürde “erkekliğin” 

anlam ve içeriği, Batılı ve Batı eksenli kültürlerdekilerden oldukça farklı olabilmektedir. 

Nitekim Ekvator’un Amazon bölgesinde yaşayan Huaorani (Waorani)82 toplumu ile ilgili 

1989 yılında çalışma yapan antropolog Laura Rival, bu toplumda cinsellik, cinsiyet, 

ebeveynlik ve yaş algısının/anlamlarının Batılı toplumlardan ne kadar farklı olduğunu 

gösterir.83 Mesela Batılı toplumlarda oldukça “kutsal” bir görev olarak kadınlıkla 

özdeşleştirilen “anneliğin” anlamı, Huaorani toplumunda, Batı’daki gibi belli tipteki bir 

maneviyat söylemince inşa edilmiş bir algı içerisinden işlev görmez. Huoaroni kadınları, 

istenmeyen doğumlar sonuncunda dünyaya gelen bebekleri emzirmeyip ölüme bıraktığı 

gibi, isteyerek doğrulan bebekler sadece onları dünyaya getiren biyolojik anneleri 

tarafından değil, ailede bulunan teyzeler, halalar hatta anneanneler tarafından da 

emzirilir.84 Rival, 1989 yılının 25 Ağustos’unda günlüğüne düştüğü bir notta kendi 

bebeği ile bir bebek maymunu aynı anda emziren bir Huaorani annesi gördüğünü 

yazar.85 Buradan hareketle, Huaorani toplumda annelik ve emzirme fiilinin Batılı 

toplumlarda “anne-bebek” ilişkisini inşa eden maneviyat ve beden söylemlerinin 

gerektirdiği pratiklerden farklı olarak, topluluğun içinde yaşadığı doğa ile kurduğu ilişki 

içinde mana kazanan bir durum olduğu söylenebilir.  

                                                            
80 Meni 16 yaşından sonra girilen heteroseksüel ilişkilerde kadınlar tarafından depolanan ve doğum 
sonrası bebeği emzirmek için memeden gelen süte dönüştüğü inanılan sıvı olarak algılanır.  
81 Gilbert H. Herdt , a.g.e,. s. 58.  
82 Houaroniler, Amazon bölgesinin Napo, Orellana ve Pastana eyaletlerinde yaşayan ve Ekvator’un diğer 
etnik gruplarından farklılıkları dolayısıyla antropologların dikkatini çeken topluluklardandır.  
83 Laura Rival, “What kind of sex makes people happy?”, in Questions of Anthropology, London School 
of Economics Monogrpahs on Social Anthropology, (eds) R. Astuti, J. Parry & C.Stafford, Berg, Oxford, 
New York, 2007, pp: 167- 196.  
84 Laura Rival, a.g.m., s. 171.  
85 Laura Rival, a.g.m., s. 171.  
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Ebeveynlik ile ilgili bir başka örnek de ailedeki erkeklerin bebek bakımı sürecine 

nasıl dâhil olduklarıdır. Emzirme ilişkisi dolayısıyla ilk yıl anne ve topluluktaki diğer 

kadınlarla daha yoğun bir ilişki şeklinde seyreden bebek bakımı, birinci yıldan sonra 

ailedeki erkekler tarafından üstlenilir. Ancak bu bakım, Batı’daki “babalık” 

pratiklerinden farklıdır. Bebeklerin ve küçük çocukların fiziksel ihtiyaçları kadar, 

duygusal ihtiyaçlarının da tam olarak karşılanmasını çocuk eğitiminin önemli bir parçası 

olarak gören Huoaroni erkekleri (çocuğun biyolojik babası olması gerekmeksizin), 

çocuklarla sürekli fiziksel temas halindedir. Yine aynı şekilde, Huoaronilerin cinsel 

ilişkiyi yaşama biçimlerini ve cinsellik ile cinsiyet algılarını Batılı toplumların anlam 

haritaları içinden okumak mümkün değildir; çünkü 18. yüzyıldan itibaren Batı 

toplumlarında iş gören dikotomik anlam haritaları (özel-kamusal, kadın-erkek, doğal-

kültürel, etken-edilgen vb.) bu toplumda gözlemlenmez. “Kadınlık”- “erkeklik” 

alanlarının ve pratiklerinin Batı toplumlarındaki gibi birbirinden mutlak şekilde 

ayrışmış olarak kurgulanmamasından dolayı, Huoaronilerde cinsel aktivite ve hazzın 

odağı penis, penetrasyon (cinsel birleşme/nüfuz etme) ve ejakülasyon (boşalma) 

değildir. Modernite sonrasında Batı’da inşa edilen heteroseksist ve fallus-merkezli cinsel 

haz anlayışının aksine Huoaroniler için bedensel zevk ve cinsel aktivite genital 

organlarla sınırlı olmayan, tüm bedene yayılan bir temas ve dokunma sürecidir ve 

heteroseksüel olabileceği gibi, homoseksüel de olabilir.86  

Rival, Huoaroni kültüründe savaş ve cinsel şiddet arasında bağıntılar kuran 

imgelere rastladığını belirtmekle birlikte, Huoaroni erkeklerinin fallik gücü bir kadın 

bedenini fethetmek, aşağılamak veya kontrol altına almak üzere kullanmadığını; 

Huoaroni etik kodundaki en önemli prensibin cinselliğin siyasi dominasyon aracı olarak 

                                                            
86 Laura Rival, a.g.m., s. 176.  
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kullanılmaması olduğunu söyler.87 Savaş, şiddet ve cinsellik arasında bağıntılar kuran 

imgeler, daha ziyade erkeklerin kendi bedenleri ile bu bedenleri verimli ve güçlü 

kıldığına inandıkları mızrakları arasında kurudukları mistik imgelemlerden türer.88  

Cinsiyet ve cinsellik etrafında örülen pratiklerin kültürel olduğunu gösteren bir 

başka örnek de Houranilerin evliliğe yükle(me)dikleri anlamdır. Huoaroniler arasında 

evlilik doğanın devamı, yani üreme amaçlı bir birleşme manası taşıdığından cinsel ilişki, 

evlilik seremonisi yapan bir kadın ve bir erkek arasında gerçekleşen bir fiilden öte bir 

durumdur. Şöyle ki, bir kadın ve bir erkek evlendikleri zaman nanoongue (eş) olmakla 

birlikte, Batılı toplumlardan farklı olarak, sadece birbirlerinin eşi olmazlar. Kocanın 

erkek kardeşleri ve kuzenleri, kadının nanoongue’ su olduğu gibi, kadının kız kardeşleri 

ve kuzenleri de kocanın nanoongue’su olurlar.  Rival, evlilik- ötesi cinsel ilişkilerin eşler 

arasında herhangi bir çatışma veya kıskançlığa da yol açmadığını ekler.89  

Şüphesiz ki, bir kültür içerisinde iş gören anlam haritalarının “erkek olmanın” 

içeriğini, niteliğini ve gerekliliklerini belirlerken yaslandığı pratikler sadece ritüel 

kaynaklardan türemez. İçinde yaşanılan bağlamın siyasi, sosyal ve ekonomik koşulları 

da (elbette ki bunlar simgesel olanla hâlihazırda doğrudan bağlantılıdır) bu anlam 

haritalarını sürekli olarak yeniden biçimlendirir.  

Mesela Mexico City’de değişen cinsiyet anlamları ve pratikleri üzerine çalışma 

yürüten bir başka antropolog, Matthew Gutman, hem işçi sınıfından hem de üst sınıf 

ailelerden erkeklerin “erkek olmayı” nasıl anlamlandırdıkları ile ortaya koydukları 

babalık pratikleri arasındaki ilişkiye bakmıştır.90 Guttman, her iki sınıfsal kesimin de 

çocuk bakımı ve anneliği, kadınlığın merkezi özelliklerinden biri olarak kabul ettiğini 

                                                            
87 Laura Rival, a.g.m., s. 180. 
88 Laura Rival, a.g.m., s. 180. 
89 Laura Rival, a.g.m., s. 175. 
90 Matthew C. Gutmann, The Meanings of Macho: Being a man in Mexico City, University of California 
Press, Berkeley, 1996.  
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belirtmekle birlikte, düşük gelirli ailelerde, ekonomik değişimlerin erkeklerin çocuk 

bakımına müdahil olmasını sağladığını; bu dâhil olma halinin ideolojik değişimlere yol 

açarak babalığın anlamında ve onun erkekliği tanımlamaktaki yerinde değişikliklere 

sebebiyet verdiğini anlatır. Üst sınıf ailelerde, “babalık” ve “annelik” arasında çizilen 

kalın çizgilere ve “eve ekmek getiren erkek” ile “bakım hizmetlerini yüklenen kadın” 

kodlamalarına mukabil, işçi sınıfındaki erkekler için çocuk bakımı “(makbul) erkek” 

olmanın dışında kalan bir artık ya da fazlalık değil, bizzat onun parçasıdır.  

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, genelde cinsiyet ve cinselliğin, özelde ise 

“erkek olmanın” anlamını kuran ve muhayyile katmanlarında iş gören sözler, davranış 

kodları, simgeler, semboller, jestler, hal ve tavırlar aracılığı ile bedensel düzeyde de 

deneyimlenen birçok pratik, kültüreldir. Dolayısıyla da  “erkeklik” ve onun etrafında 

örülen pratikler, tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların farklılığı hesaba 

katılarak, refleksif91 ve rölatif bir mesafeden okunmalıdır. Çünkü “Erkeklik” ne genetik 

kombinasyonlar ve kromozomlar, ne de sabit biyolojik koşullar ve faktörlerce belirlenen 

bir mevhumdur. Tarihsel bir kategori olarak “erkeklik”, coğrafi, kültürel ve zamansal 

olarak sürekli değişim içinde olmak yanında, gündelik hayatı örgütleyen anlam 

repertuarlarına ve materyal ilişkilere göre biçimler alan, değişken ve akışkan bir 

performans setidir.   

Bu performans setinin, dışlayıcı, içerimleyici, kuşatıcı, kışkırtıcı, belirleyici, 

sınırlandırıcı ya da sessizleştirici tüm biçimleri, içinde yaşanılan bağlamlar kadar çoğul, 

bir o kadar da göreceli olabilmektedir. Velâkin göreceliliğe dair bu farkındalık bizi, 

parçacıklara bakarken bütünsel resmi göz ardı eden; kültürel rölativizmi fetişleştiren, 

                                                            
91 Bourdieu refleksif sosyoloji derken araştırmacının duygu, düşünce ve çıkarlarının çalıştığı nesne 
hakkında ürettiği bilgiden bağımsız olmadığını anlatır. Sosyologların algılarının ve eylemlerinin içinde 
yaşadıkları habitus ile şekillendiğini, bu şekillenmenin de araştırma sürecine yansıdığını bilerek 
bakmaktır. Bkz. Pierre Bourideu & Loic J.D. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press, 
London & New York, 1992.  
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haliyle de sistemsel ve yapısal sorunsallaştırmaları atlayan bir yere kaydırmamalıdır. 

Zira modern patriarki dediğimiz sistem (veya eril tahakküm olarak adlandırabileceğimiz 

iktidar ilişkileri seti), dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde operasyondadır. Bu 

sistemde pratik düzeyde ortaya çıkan nüans farklılıkları, onun küresel ölçekte iş yapan 

bir tahakküm biçimi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bir başka ifadeyle, Aydınlanma 

Projesi’nin ürettiği diğer ideolojiler (mesela milliyetçilik ideolojisi) gibi, modern 

patriarki da, 18. yüzyıldan beridir, başta kolonyalizm olmak üzere çeşitli araçlarla 

“evrenselleşmiş”, sadece Batılı bağlamlardaki değil, birçok Batılı olmayan bağlamdaki 

toplumsal pratikleri de çerçeveleyen küresel bir form kazanmıştır.  

Bu noktada bir parantez açarak belirtmem gerekir ki, modern patriarkinin 18. 

yüzyıldan itibaren “evrenselleşen” küresel bir iktidar ağı olduğunu söylemek, ne bu ağın 

ülkelerin tarihsel, sosyal ve kültürel koşullarına göre sergilediği farklılıkları, ne de 

modernite öncesinde var olan patriarkal ilişkileri yadsımak demektir. Modernite öncesi 

patriarkal ilişkilerin, kadınlar ve erkekler arasında çizilen hiyerarşik, dinsel veya mitsel 

sınırlara yaslandırılan ve bunlara göre şekillenen bir egemenlik ilişkisi olduğu çeşitli 

çalışmalarda ortaya koyulmuştur. Lakin 18. yüzyıl itibarıyla bu ilişkilerde köklü bir 

değişim ortaya çıkmış; patriarki bir yandan “Aydınlanma Aklı”na tercüme edilerek 

rasyonelleştirilmiş, öte yandan da eskisinden çok daha sistematik, disipline edici, 

ayrıştırıcı, bedenselleşmiş, doğallaştırılmış ve kurumsallaşmış bir kıyafete bürünmüştür.  

Bugün içinde yaşadığımız toplumsal cinsiyet düzeninin epistemolojik temelleri gibi 

bu düzen içerisinde “erkekliğe” ve “kadınlığa” yüklenen manalar,  bu manalar aracılığı ile 

cinsiyetleri ve cinsiyetler arasındaki güç ilişkilerini kurgulayan anlam haritaları ve 

elbette ki, “erkek (ve kadın) olmanın” içeriği, niteliği, gereklilikleri, yasakları, ödülleri, 

sorumlulukları ve görevleri, modernitenin fitreleri içinden geçerek kurulmuştur.  

Bundan dolayıdır ki, sorunsallaştırdığımız “erkek” aslında modernite ile birlikte kurulan 
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ve modernitenin erkekliğe yüklediği iktidar biçimlerini ve anlamlarını farklı düzeylerde 

performe edenlerdir.  

 

a) Aydınlanma, Modernite ve Biyolojik Cinsiyetin İcadı:  

 Cinsel farklılığını biyolojik farklılıklar üzerinden tanımlamanın tarihi Antik 

Yunan’a kadar dayanır. Kadınların “mükemmel olmayan/ kusurlu erkekler” olduğunu 

söyleyen Aristo, insan anatomisindeki sıvı ve ısı tutma kapasiteleri üzerine geliştirdiği 

fikirlerde, kadınların regl ve emzirme dönemlerinde harcadıkları sıvıdan dolayı vücut 

ısılarının düşük olduğunu, bu yetersiz vücut ısısından ötürü kadınların penis gibi bir 

genital organ geliştiremediklerini söyler.92  MÖ. 3. yüzyılda yazan Galen ise, kadın genital 

organını erkek organının içeriye doğru kıvrılmış hali olarak tanımlar.93 18. yüzyıla kadar 

Avrupa’da hâkim olan ve Thomas Laqueur’un “Tek Cinsiyet Modeli”94 olarak tanımladığı 

bu modelde,  kadın ve erkek anatomileri, tek ve esas olan cinsiyetin (erkek cinsiyetinin) 

iki farklı formu olarak tanımlandığından kadın anatomisi, erkek anatomisinin bir 

izdüşümü olarak temsil edilir.95 Laqueur, mesela Galen’in kadınların erkeklerle tıpatıp 

aynı organlara sahip olduğunu sadece bu organların yanlış yerde olduğunu yazdığını 

aktarır. Yine Galen’in döneminde erkek ve kadın anatomilerini ayırt eden kelimelerin 

neredeyse bulunmadığını söyleyen Laqueur, bu kelimelerin yokluğunu, erkek ve dişi 

bedenler arasında sosyal bir ayrım yapmayan tek cinsiyet modelinin tezahürü olarak 

yorumlar.  

                                                            
92 Anette F. Timm & Joshua A. Sanborn, Gender, Sex and The Shaping of Modern Europe, A History 
from the French Revolution to the Present Day, Oxford, Berg, 2007, s.1.  
93 Anette F. Timm & Joshua A. Sanborn, a.g.e., s.1 
94 Thomas W. Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University 
Press, Massachustes, 1994.  
95 Şöyle ki, vajina içeriye doğru kıvrılmış penis olarak, vajina dudakları sünnet derisinin farklı bir formu 
olarak, rahim erbezlerinin ve yumurtalıklar da testislerin farklı biçimleri olarak kabul edilir. Thomas W. 
Laquer, "The Rise of Sex in The Eighteenth Century: Hsitorical Context and Historiographical 
Implications", Signs, Vol.37, No.4, (Sex: A Thematic Issue), Summer, 2012, p.803, 804. 
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Tek ve esas cinsiyetin erkek olduğu bu sistemde kadın anatomisine ve organlarına 

atfedilen mana, erkek cinsiyetine referansla yapıldığından, üreme yapısı, cinsel birleşme 

ve orgazm açısından bedenleri bugünkü şekliyle hiyerarşik bir piramide konumlandıran 

bir yapı yoktur. Bir başka ifadeyle, kadın ve erkek anatomisindeki farklar, cinsiyetlerin 

nitelik içeriğini96 belirleyerek, onları “aşağı-üstün” veya “etken-edilgen” gibi sosyal 

karşıtlıklara sabitleyerek konumlandıran faktörler olmaktan ziyade, fizyolojik farklılık 

derecelerini tanımlayan unsurlardır. Kadınlar “erkeklerin mükemmel olmayan 

versiyonlarıdır” ama hala erkek cinsinin versiyonlarıdır; dolayısıyla da söz konusu olan 

cinsiyet “aşağı bir kadın” değil, “mükemmel olmayan bir erkektir”. Yani bu fizyolojik 

farklılık, kendi başına toplumsal bir hiyerarşinin sarkaçlarını inşa eden bir neden değil, 

anatomileri derecelendiren bir farklılıktır.  

Nitekim Rönesans dönemine kadar fizyolojistlerin yaptığı birçok anatomik 

illüstrasyonda kadın organları erkek organlarının bir versiyonu olarak resmedilirken, 

kan, meni ve süt gibi vücut sıvıları da aynı cinsiyetin anatomik işlevleri olarak 

anlamlandırılır.97 Tek Cinsiyet Model'inde cinsiyet farklılığı çoğunlukla bedenlerin sıvı 

ve ısı dereceleri üzerinden tanımlandığından insanların sosyal rollerinin ve statülerinin 

anlamını kuran bir zemin olarak iş görmez. Örneğin kadın anatomisi “soğuk ve nemli”, 

erkek anatomisi de “sıcak ve kuru” olarak derecelendirilirler ve üremenin, bu farklı 

derecelerdeki sıvı ve ısının kompozisyonu sonucunda ortaya çıktığı düşünülür. Şöyle ki, 

tek cinsiyet söz konusu olduğu için hem kadınların hem de erkeklerin cinsel birleşme 

esnasında sperm benzeri bir sıvı ürettikleri düşünülür. Eğer çiftlerden ikisi de güçlü 

                                                            
96 Nitelik içeriği kavramı İngilizce “quality content” kavramının karşılığı olarak kullanılmıştır. Mimi 
Schippers’e ait olan bu kavram beden gibi somut bir şeye kurgusal olarak yüklenen anlam dolayımı ile 
onun niteliğinin inşa edilmesini anlatır.  Mimi Schippers, “Recovering the Feminine Other: Masculinity, 
Femininity and Gender Hegemony”, Theory and Society, Vol. 36, No:1, (February 2007) pp: 85-107. 
97 Thomas W. Laquer, "Orgasm, Generation and the Politics of Reproductive Biology", Representations 
(The Making of the Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Century), No.14, Spring 
1986,  p.5  
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sıvılar üretmişlerse çocuğun mükemmel bir versiyon (yani bugünkü tanımıyla erkek), 

eğer zayıf sıvılar üretmişlerse mükemmel olmayan bir versiyon (yani bugünkü tanımıyla 

kız) olarak doğacağına inanılır. Ayrıca cinsel birliktelik esnasında yaşanan orgazm, 

üreme odaklı bir bedensel tepkime olarak anlamlandırıldığından, çiftlerin salgıladığı 

farklı derecelerdeki sıvı ve ısının kompozisyonu/birleşimi için, yani üreme için gerekli 

olan ve her iki tarafın da yaşadığı fiziksel bir haz durumu olarak yorumlanır.98 Bir başka 

deyişle, modernite öncesinde hüküm süren tek cinsiyet modelinin anlam haritaları 

içerisinde cinsel haz ve sevişmeye yüklenen manalar, bugünkü modern anlam 

haritalarınkinden farklıdır.  

Tek cinsiyet modelinde “mükemmel olmayan erkek” olarak kadınlar, aynı erkekler 

gibi erbezlerine (yumurtalıklara) sahiptir; erkekler gibi ve onlar kadar cinsel arzu/istek 

duyarlar ve bu arzu üreme için elzem olan sıvıların üretilmesinde haz ve sarsıntı, yani 

orgazm olarak ortaya çıkar. Bu mealde kadınların duyduğu haz ve arzu ile erkeklerinki 

arasında bugünkü anlamlarıyla herhangi bir hiyerarşi farkı yok gibidir. Şöyle ki, 

bugünkü anlam haritaları içerisinde iş gören “etken-edilgen” şablonunun aksine, 

Aydınlanma öncesinde cinsel haz ve birleşme, arzu duyan (erkek) ve arzu duyulan 

(kadın) arasında gerçekleşen bir hadise olarak anlamlandırılmaz. Aydınlanma öncesinde 

cinsel birleşmenin/sevişmenin anlamı da, bugünkü fallus-merkezli, nüfuz eden (penis) 

ve nüfuz edilen (vajina) şablonu içinden kurulmaz.  

Laqueur'un bu teorizasyonuna Michael Stonberg'ten itiraz gelir. Stolberg,  kadın ve 

erkek anatomileri arasında fizyolojik düzeyde ortaya koyulan farkın 16. yüzyılda vuku 

bulduğunu dönemin fizyolojistlerinin yazdıkları üzerinden kanıtlamaya çalışır. 99 Buna 

mukabil Laqueur, cevaben yazdığı makalesinde Stolberg'in verdiği referansları 

                                                            
98 Thomas W Laqueur, a.g.m. s.23.  
99 Michael Stolberg, "A Woman Down to Her Bones: The Anatomy of Sexual Difference in the Sixteenth and 
Early Seventeenth Century", Isis, 94, 2003, pp.274-299.  
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çürütmek yanında Aydınlanma ile ortaya çıkan farklılaşmanın sadece bir fizyolojik 

illüstrasyon meselesi değil, kadın ve erkek bedenlerinin anlamlandırılmasında meydana 

gelen epistemolojik bir değişim olduğunu tekrarlar.100 Bu epistemolojik transformasyon, 

bedenlerin manası gibi birbirleri ile kurdukları ilişkiyi de köklü bir dönüşüme 

uğratmıştır ve bugünkü dimorfik düzeni inşa etmiştir.  

Bu okumaya paralel bir okuma yapan Tim Hitchcock, 18. yüzyılın hemen öncesine 

kadar cinsel ilişki ve hazzın daha çok karşılıklı mastürbasyon, uzun saatler boyunca 

öpüşme, sarılma, dokunma ve karşılıklı ilgi şeklinde tezahür ettiğini; vajina-penis 

nüfuzunun (penetrasyonunun) cinsel ilişkinin çok önemsiz bir parçası olduğunu 

söyler.101 Aydınlanma öncesinde “ön sevişme (foreplay)” gibi bir kavram olmadığını 

anlatan Hitchcock, 18. Yüzyıl ile birlikte cinsel birleşmenin anlamının yeniden 

tanımlandığını, yüzyıl sonuna doğru fallosentrik bir kılığa büründürülen cinsel 

aktivitenin, penisin vajinaya nüfuzuna (penetrasyonuna) sabitlenerek, geriye kalan tüm 

aktivitelerin “ön sevişme” adıyla önemsiz bir detaya indirgendiğini anlatır. Hitchcock’un 

kendi deyişi ile 18.yy penis obsesyonuna sahne olur ve cinsel ilişki penis ile olur 

varsayımı artar.102 İlerleyen bölümlerde daha detaylı açıklayacağım üzere cinsellik ve 

cinsel ilişkinin manasındaki bu değişimin milliyetçilik ve ulus-devletlerin ortaya 

çıkmasına paralel olarak gelişen bio-iktidar ve nüfus politikaları ile doğrudan bağlantısı 

vardır. “Ön sevişme” kelimesi gibi, “Organizma” kelimesinin de 18. yüzyılda ortaya 

çıkması,103 insan bedeninin biyolojik ve bilimsel olarak açıklanabilen bir varlık haline 

                                                            
100 Thomas W. Laquer, "Sex in the Flesh", Isis, 94, 2003, pp. 300-306.  
101 Tim Hitchcock, “Redefining sex in the 18Th century England”, History Workshop Journal, 41, 1996, pp: 
73-90.  
102 Tim Hitchcock, a.g.m, s.79.  
103 Georges Canguilhem, “organizma” kelimesinin 18. Yüzyılda icat edilmesini modernitenin ruh ve beden 
arasında yarattığı ikili epistemoloji ile bağlantılı okur ve bu dönemde bedenin organize edici/ harekete 
geçiren gücü olarak konumlandırılan ruh algısının oluştuğunu anlatır. Bu manada “organizma” hem bu 
ruhun kabuğu işlevini gören hem de ruhun hareketine semantik manada ikame edilen bir şeyi anlatır.  
Bkz. Georges Canguilhem, A Vital Rationalist: Selected Writings from Georges Canguilhem, (ed.) 
François Delaporte, (trans.) A. Goldhammer, Zone Books, 1994, New York, s. 82.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



58 
 

gelmesi ve bu bedenin nüfus üreten bir aygıt olarak konumlandırılması ile doğrudan 

bağlantılıdır.    

Kadın ve erkek anatomisindeki farkları derecelendiren Tek Cinsiyet Modeli, 

cinsiyetlerin niteliksel içeriğini belirleyen ve toplumsal rol ve görevleri 

bedensel/biyolojik karşıtlıklara sabitleyerek kuran bir sistem değildir, ancak toplumsal 

rol ve görevlerin kadın ve erkek biyolojilerine sabitlenerek açıklanmaması, 18.yy 

öncesinde cinsiyetlerin toplumsal statüleri açısından hiçbir derecelendirme yapılmadığı 

şeklinde anlaşılmamalıdır. Kadınların “mükemmel olmayan erkek” olarak temsili 

hâlihazırda bir derece ifadesi olmak yanında, toplumsal statülerinin de bir göstergesidir. 

Ancak günümüzde hâkim olan iki-cinsiyet modelinin öngördüğünün aksine, modernite 

öncesinde biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasında kesin, keskin ve rasyonalize 

edilmiş bir ayrım yoktur. Cinsiyet denildiğinde anlaşılan şey, bugünkü toplumsal 

cinsiyete çok yakın düşen bir manada, toplumsal görev ekseninde tanımlanan bir 

mevhumdur. Ortaçağ erkekliğinin merkezi, ‘evin reisi’ olarak üstlendiği patriarkal rol ve 

görevler içinden tanımlanır. Bir başka deyişle bir erkeğin “erkekliğinin” ölçüldüğü ve 

“erkek olmanın” anlamını kuran temel kavram “görev” nosyonudur. Bu anlamda “erkek 

olmanın” anlamını kuran görev nosyonu ve bu nosyon ekseninde giyinilen “erkeklik”, 

sosyal rollerin performansları ile sınırlanmış bir kimliktir; özsel/özcü bir benlik ifadesi 

değildir. Erkekliğin özsel/özcü bir benlik ifadesi haline dönüşmesi, modern öznenin 

doğadan radikal bir şekilde ayrılmış bir nedensellik ile özdeşleştirilmesi sonucunda 

ortaya çıkan bir durumdur.104 Bu durum, aynı zamanda Butler’ın ifadesiyle “cinsiyeti bir 

kişinin diğerleri için geçerli ve tutarlı olabildiği norm”105 olarak tanımlayan; “eril ve dişil 

olan arasında öngördüğü asimetrik ve kati karşıtlığı, erkek ve kadın olmanın ifade edici 

                                                            
104 Daha detaylı bilgi için bkz. Victor Seidler, Rediscovering Masculinity: Reason, Language and 
Sexuality, Routledge, New York, 1989. 
105 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex, Routledge, New York, 1993, s. 2 
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özellikleri haline getiren heteroseksüel toplumsal cinsiyet düzeninin” 106 miladı ile de iç 

içe geçen bir süreçtir.  

18. yy itibarıyla şu an bildiğimiz manasıyla icat edilen biyolojik cinsiyet, cinsellik 

hakkındaki hakikati kuran mutlak bir zemin halini alırken, toplumsal cinsiyet rolleri de 

bu zemine sabitlenir ve bugünkü manasıyla kadın-erkek ikiliği/karşıtlığı heteronormatif 

bir düzlemden icat edilir. Artık modern biyoloji bilimi tarafından konumlandırılan 

durağan, tarih-dışı, cinsiyetlendirilmiş bedenler söz konusudur ve bu bedenler, sosyal 

düzenin epistemik kuruluşunun ta kendisi olmaya başlarlar.107  Örneğin, modernite 

öncesinde aynı bedende bütünleşmiş dişilik ve erkekliği ifade eden hermafrodit beden, 

modernite ile birlikte esasen bir (biyolojik) cinsiyetin ağır bastığı ve bunun hangisinin 

olduğunu bilimin keşfedeceği beden olur. Foucault'nun Herculine Barbin'in hatıraları 

üzerine yaptığı çalışma toplumsal cinsiyetin bir inşa olduğunu gösteren önemli 

referanslardan biridir. Bu kitapta Foucault bir hermafrodit olarak yaşayan Barbin’in 

nasıl tek bir cinsiyet seçmek zorunda bırakıldığı ve cinselliğin 18.yy itibarıyla genital 

organlar üzerinden tanımlanmaya başladığını anlatır. Bu çalışmada Foucault, cinsiyet 

kimliği algısının bedenlerin yüzeyini farklı şekillerde işaretleyen ve imleyen düzenleyici 

söylemi olarak ortaya çıktığını gösterir.108   

Kadın ve erkek bedenlerini birbirini tamamlayıcı, aralarında içsel bir uyum olan 

karşıt bir heteroseksüellik nosyonu etrafında kuran modern (İki Cinsiyet) model, 

eşcinselliği “sapkınlığın”, kadınlığı “biyolojinin/doğanın dizginlenemez mecralarının”, 

erkekliği ise “itidal, erdem ve nedenin” somutlandığı bedenler olarak temsil etmeye 

                                                            
106 Judith Butler, Gender Trouble, s.17.  
107 Ludmilla Jordanova, “Natural facts: a historical perspective on science and sexuality”, Nature, Culture 
and Gender, (ed.) Carol MacCormack and Marilyn Strathern, Cambridge University Press, New York, 
1980, pp. 42–69.  
108 Michel Foucault (ed), Herculine Barbin: Being the Recently Discovered Memoirs of an Eighteenth 
Century Hermaphrodite, (trans.) R.McDougall, Pantheon, New York, 1980. 
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başlar.109 18.yy itibarıyla fizyolojistlerin ve anatomistlerin çizdikleri genital 

illüstrasyonlarda artık vajina, yumurtalıklar ve rahim, erkek bedeninin bir versiyonu 

değil, kendi başına farklı bir cinsel anatominin göstereni olarak resmedilmeye başlanır.  

Bu temsil sistemi, tıbbi dilin İki Cinsiyet Model'ine uyumlaştırılması ve kadın-erkek 

ikiliğini imleyen dilin yaygınlaşması ile pekişir. Laqueur’un ifadesiyle, 18. yüzyılda 

cinsiyet, fiziksel gerçeklerle ilişkilendirilir ve rahim kadınların statüsünün gerekçesi 

olur.  Toplumsal cinsiyet rolleri kurumsallaşırken, erkek ve kadın olmanın anlamı da 

uzmanların neyin doğal olduğuna karar vermesine bağlanır.110   

Hem anatomik illüstrasyonlardaki, hem de dildeki bu değişim, şüphesiz ki insan 

bedeninin tarihsel olarak spesifik bir temsilidir. Modern toplumsal cinsiyet düzenini 

kuran ve yine döngüsel olarak bu düzen tarafından sürekli olarak kurulmaya devam 

eden bu temsil sistemi, cinsiyet hakkındaki bilgiyi tenvir etmek ve dünyayı belirli bir 

gözle değerlendirmenin araçlarını inşa etmek yanında, bu dünyanın “hakikati” temsil 

ettiği anlayışının oturmasına hizmet eder. Bu sistemi kuran araçlardan biri olarak 

“Cinsiyet Teknolojisi” de, cinsiyet hakkındaki “hakikatleri” kuran, kendini devam 

ettirmek ve meşrulaştırmak için dışsal bir gözetim ve kontrole ihtiyacı olmayan, bedene 

kazınan, öz denetim ve disipline edici pratikler aracılığı ile icra edilen söylemsel bir 

iktidar düzeninin aracıdır. Bugün erkekliğe (ve kadınlığa) yüklenen rol ve görevler 

kadar, bireyleri belirli söylemlerin nesnesi kılarak cinsiyetlendiren ve dolayısıyla da, 

onları belirli bir cinsiyet söyleminin anlaşılabilir/tanımlanabilir kıldığı özneler haline 

dönüştüren modern toplumsal cinsiyet düzenini anlamak için Cinsiyet Teknolojisi 

kavramı ile ne demek istediğimi biraz daha açmak gerekir.  

 

                                                            
109 George L. Mosse, The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity,  Oxford Univeristy Press, 
Oxford& New York, 1998.  
110 Thomas W. Laqueur, Making Sex, s. 152.  
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b) Cinsiyet Teknolojisi ve Toplumsal Cinsiyetin İcadı: 

“The Question of Technology” makalesinde Heidegger, Yunanca techne kavramını, 

yine Yunanca episteme kavramı ile bağıntılı olarak, “bir şeyi açan”/ “açığa- ortaya 

çıkaran/hakikat (aletihia)” bir bilme hali olarak anlatır.111  Heidegger’e göre techne, daha 

önce kendini ortaya çıkarmamış ve bizden önce henüz vaki olmamış olanı ortaya 

çıkarandır. Bu ortaya çıkış iki türlüdür: Poiesis, yani bir şeyin hâsıl olması ve bir başka 

şeye dönüşümünün anıdır. Bu an, kelebeğin kozadan çıkması veya bir çiçeğin renklerle 

patlaması gibi şiirsel, eşikte (liminal) ve temsil edilemeyen bir mutluluk (ecstasy) ve 

oluş anını imler.112 Bu kavramla bağlantılı olarak Physis ise (doğa gibi) kendini varlığa 

getiren, formda somutlanan bir ortaya çıkıştır. Heidegger, eski teknolojiyi (yani 

modernite öncesini) kendini doğaya uyumlandıran physis anı gibi okur. Bu teknolojide 

physis kontrol edilmeyen bir varlığa gelme sürecinin, yani poesis’in, içinde ve onun 

parçasıdır.113 Zaten “Teknoloji” kavramının özünde de bizim doğa ile kurduğumuz ilişki 

ve onunla nasıl iştigal ettiğimiz sorunsalı vardır. Heidegger’in felsefesinde önemli bir yer 

kaplayan bu sorunsal, doğanın kendisini meydana getirmesine izin vermek ile ona 

meydan okumak (herausfordern)114 arasındaki farkta billurlaşan bir ontoloji 

okumasının parçasıdır. Eski teknolojide bir ortaya çıkma/ hâsıl olma anını işaret eden 

teknoloji, modernite ile birlikte bir üretme, hesaplama ve planlama sürecinin kendisi 

olur. Modern teknoloji, doğanın ortaya çıkışına meydan okuyarak ve onu yöneterek 

(bestellen), doğayı, kaynakları tedarik ettiği bir rezerve dönüştürür. Doğa artık bir 

physis değil, bir kaynaktır; hesaplanabilir, tüketilebilir bir kaynak.115 

                                                            
111 Martin Heidegger, "The Question Concerning Technology", The Question of Technology and Other 
Essays, (trans.) William Lovitt, Grand Publishing Inc., New York & London, 1977, s.12, 13. 
112 Martin Heidegger, a.g.m, s.10.  
113 Martin Heidegger, a.g.m., s.10. 
114 Martin Heidegger, a.g.m., s.14.  
115 Steve Garlick, "What is a Man? Heterosexulaity and the Technology of Masculinity", Men and 
Masculinities, Vol.6 No.2, October 2003, s.161.  
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 Heidegger’e göre modern teknoloji, insan varlığının ve dünyayı açığa çıkarmanın 

spesifik/belirgin bir modu olarak, yönettiği her şeyi bir icada, dolayısıyla da kaynağa 

dönüştürürken çerçevelendirici/hudutlandırıcı biz izlek takip eder.116 İşte genelde 

Modern Teknolojiyi, özelde ise Cinsiyet Teknolojisini anlamanın anahtarı bu 

çerçevelendirme/ hudutlandırma, (Heidegger’in kullanışı ile “gestell ”) 

kavramındadır.117  

Gestell, Heidegger’e göre modern teknolojinin hem özüdür hem de içinde 

bulunduğumuz modern zamanların ontolojisini imleyen bir terimdir. Gestell bir varlığın 

dünyada var olabilme, görülebilme ve anlaşılabilmesinin hudutlarını çizerek onu 

tanımlanabilir/anlamlandırılabilir hale getirmektir. Modern teknoloji insan varlığının 

bir modu olarak, dünyada ortaya/açığa çıkan şeyin kendisini, kendi olarak 

gösterebilmesi için hudutlandırır. Bir sınıflandırma biçimi olarak gestell, bir nesneyi 

veya insanı tanımlanabilir kılan kuşatıcı ve yaygın bir anlamlandırma fonksiyonudur. 

Heidegger’e göre gestell,  hâsıl olmanın eşikteki anını (liminal moment) anlatan poesis’ in 

daha öncül formları ile karşılaşmanın üzerini örten bir bariyer gibidir. Doğanın kendi 

kendini varlığa getirişine meydan okuma, dünyayı ve varlığı bir kaynak veya potansiyel 

bir icat olarak kurma/çerçevelendirme ve bu icadın korunması için yapılan hesapların 

toplamı anlamına da gelen Modern Teknoloji, bir düzenleme modu olarak işlev görür. 

Ortaya çıkmanın kendisinin aracı olarak Gestell nesnelere faydacı bir mana yükleyerek 

onları kendilerinden daha fazla bir anlamla kuşatıp örterken, bir temsil sistemi olarak 

çalışır; dolayısıyla da kendi hududu dışına düşen her şeyi temsil edilemez hale getirir.  

Modern teknolojide “gerçek/hakikat” artık kendi kendine hâsıl olmayı ifade eden 

bir hadise değil, temsilin kesinliğinde ve otonom insan öznesindedir. Bilim sadece 

şeyleri ortaya çıkaran değil, artık insanları da nesneler olarak ortaya çıkarandır. 

                                                            
116 Steve Garlick, a.g.m., s.161.  
117 Martin Heidegger, a.g.m., s. 20.  
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"Nesneler" olarak insanlar dünyalarından ayrılmış ve bilimsel/nesnel olarak 

bilinebilenlerdir. Bir dünya resminin parçası olarak yansıtılmak üzere kendini 

göstermeye düzenlenmiş modern insan kendini üreten sistemin de paradoksal olarak 

kontrolünü elinde tutandır. Bu hudutlandırma ve sınıflandırma modunun türevi olarak 

toplumsal cinsiyet düzeni de modern teknolojiye içkindir. İnsanlar çerçevelendirilmiştir; 

varlıkları modern teknolojinin (ve ona içkin bir türev olan toplumsal cinsiyet düzeninin) 

hudutlarına göre düzenlenmiş, bu hudutlar içerisinde bilinebilir kılınmış ve güvence 

altına alınmıştır. Artık insanın “anlamı” ve “hakikatleri” cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin 

bilimsel temsillerine göre ortaya çıkmaktadır ki, bu ortaya çıkışın aracı da Cinsiyet 

Teknolojisi içindeki hudutlandırma/temsildir.118 Şöyle ki, bir bebeğin dünyaya gelmesi, 

bir physis durumu değildir; o bebek cinsiyet teknolojisinin hudutları içerisinde “kız” ya 

da “erkek” olarak isimlendirilen/temsil edilen/ çağrılan/ çerçevelendirilen bir varlıktır 

ve bu hudutlar dışında imkânsız kılınmıştır. Artık o insanın, kendisini kendisi olarak 

gösterebilmesi için, yani bilinebilir, konuşulabilir ve manası olan bir özne olabilmesi için 

cinsiyet teknolojisi içerisinde “kadın” ya da “erkek” olarak hudutlandırılması yani temsil 

edilmesi gerekir. Bu hudutlandırma, Foucault’nun terminolojisinde “isimlendirme” 

olarak karşımıza çıkar. “İsimlendirme” söylemin parçası haline getirmek, dolaysıyla da 

iktidara tabi kılmadır.119  

Buraya kadar aktarılanlardan hareketle, modern teknolojideki ve dolayısıyla 

toplumsal cinsiyet düzeni içindeki hudutlandırmanın aslında temsili imkânsız olan 

hakikatin temsilini mümkün kılar-mış gibi duran bir yer olduğunu, yani bir “hakikat 

temsilinin aracı” olduğunu söylemek gerekir.  Bu temsil sistemi içerisindeki 

hudutlandırma, kelimenin çağrıştırdığının aksine yasaklayıcı veya baskılayıcı bir mecra 

                                                            
118 Steve Garlick, a.g.m., s.162.  
119 Michel Foucault, The Discipline and Punish, The Birth of the Prison, (trans. by) Alan Sherdian, 
Penguin Books, London, 1991.  
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değil, Foucault’nun kavramsallaştırdığı gibi, yaşamı yönetmek ve üretmek üzere 

tasarlanmış sınıflandırmaların, ölçümlerin ve değerlendirmelerin, kısacası aynı zamanda 

üretken olan söylemsel bir iktidar düzeninin, bio-iktidarın mecrasıdır.120  Bireylerin 

anlamını, kimliğini, değerini, sosyal hiyerarşideki yerini vb. kuran veya Foucault’nun 

ifadesi ile “hayatı maksimize eden bir dizi tekniği”  anlatan Cinsiyet Teknolojisi, sadece 

dinsel, bilimsel veya yasal otoritelerce cinsel davranışlara getirilen yasaklayıcı 

düzenlemeleri değil, cinselliğin ne olduğunu yeniden üreten çok anlamlı 

(polymorphous) iktidar teknikleri de demektir.121  

Cinsiyet teknolojisi, merkezinde bilgi-iktidar ilişkisi olan bir hakikat rejimi içinde 

işlev görür; cinselliği söyleme dönüştüren bilgiyi üreterek sadece “hakikatin otoritesini” 

taşıdığını varsaymaz, aynı zamanda kendisini “gerçek” yapar. Şeyleri ve nesneleri, 

dolayısıyla da sosyal ilişkileri üreten endüstriyel bir makine gibi, cinsiyet teknolojisi de, 

cinselliğin ne olduğunu- neyin normal, neyin sapkın, kimin kadın, kimin erkek vb. 

olduğunu- üretir.   

Cinsellik hakkındaki “gerçeği” inşa eden söylemler ve teknikler seti olarak Cinsiyet 

Teknolojisi,  cinsellik ile ilgili başlığı kurup insanları cinsellik bilgisinin nesnesi olarak 

tanımlar ve üretir. Bunu yaparken de, genelde cinselliğin, özelde ise “kadın” ve “erkek” 

olmanın anlamlı bir şekilde konuşulmasının, nedenselleştirilmesinin biçimlerini yönetir. 

Bu şekilde fikirlerin pratiğe dökülme yollarını ve diğerleri ile kurulan ilişkilerinin 

düzenlenme şekillerini de etkiler. Yani karşımıza “erkeklik” ( ya da “kadınlık”) olarak 

çıkan şey, “erkek olmak” (ya da “kadın olmak”) hakkında üretilen farklı söylemsel 

yapılanmaların, inşaların, düzenleyici tekniklerin bedene kazındığı ve o bedeni “erkek” 

                                                            
120 Michel Foucault, "Right of Death and Power of Life", The Foucault Reader (ed.) Dreyfus Rabinow, 
Penguin Books, London, 1984, pp.257-272.  
121 Michel Foucault, The History Of Sexuality, Volume 1, Vintage Books, New York, 1990. 
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ya da “kadın” olarak inşa ederek, onun fiillerini etkileyen, kuran ve disipline edilerek 

içselleştirilmesini sağlayan söylemlerdir. 

 “Kadınlık” veya “Erkeklik”, onlar hakkında üretilen söylemlerin açtığı özne 

pozisyonlarıdır ve bu pozisyonlara konuşlanarak ( yani kadın veya erkek olarak) ortaya 

koyulan pratiklerin eyleyicileri, bilinçle donatılmış, sabit, otonom, eylemin ve anlamın 

otantik kaynağı olan özneler değildir. “Sen ne biçim erkeksin?”, “Erkek dediğin şöyle 

yapar”, “Karı gibi ağlama, erkek ol biraz”, “Maşallah, büyümüş de adam olmuş”, “O da 

adam mı be!”, “Erkek sözü!”, “Korkacağına erkek gibi davran”, “Erkeksen karşıma çık”  

gibi cümlelerde konuşan, özneler değil söylemdir. Özneler (mesela kadınlar ve erkekler 

olarak) belli metinler üretebilirler ama belli bir tarihsel dönem ve kültürdeki bilgi 

üretme modlarının, söylemsel yapıların ve hakikat rejimlerinin içinde bunu yaparlar. 

Söylemin öznesi, söylemin dışında olamaz, mutlaka söyleme bağlı olduğu gibi, söylemin 

ürettiği bilginin taşıyıcısıdır. Bu, söylem bilginin nesnesini üretir ve anlamlı olan hiçbir 

şeyin- bu bağlamdaki şekliyle cinsiyetin- söylem dışında olma imkânı yoktur demektir. 

Lakin bu, şeylerin materyal ve gerçek hiçbir boyutu yoktur demek değildir. Şeylerin 

söylem dışında bir anlamları yoktur, şeyleri anlamlı ve anlaşılır kılan söylemdir 

demektir.122  Bir başka deyişle, söylem kavramı, şeylerin var olup olmadığı ile ilgili değil, 

onların anlamlarının nereden geldiği ile ilgili olduğundan, cinsiyet hakkındaki söylemler 

de bize “kadın” ve “erkek” olmanın anlamlarının nerelerden geldiğini gösterir. Belli bir 

tarihsel ve kültürel bağlamdaki toplumsal cinsiyet düzenlerini ve bu düzenler içerisinde 

vuku bulan iktidar ilişkilerini anlayabilmek için, o bağlamda cinsiyet hakkında üretilen 

söylem ve pratiklere bakmanın gerekliliği de burada bulunur.  

 

 

                                                            
122 Stuart Hall, "The Work of Representation", in Stuar Hall (ed.) Representations: Cultural 
Reprsenatations and Signifying Practices, Sage, London, 1997, pp.  
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D) İdeoloji olarak Toplumsal Cinsiyet:  

Cinsel farklılığı biyolojik farklar üzerinden açıklamanın tarihi Antik Yunan’a kadar 

dayansa da, cinsel farklılığın ontolojik bir hadise olarak sistematikleştirilip 

rasyonelleştirilmesi ( yani Cinsel Farklılık- the sexual difference haline gelmesi) ile 

biyolojik cinsiyetin icadının, modernite ve cinsiyet teknolojisinin bir fonksiyonu 

olduğunu yukarıda anlattım. Cinsiyet Teknolojisi, operasyona koyduğu hudutlandırma 

fonksiyonu ile bir  “hakikat temsili” olarak toplumsal cinsiyeti, cinsel farklılık zemininde 

kurup heteronormativiteyi mutlaklaştırmakla kalmaz,  aynı zamanda eril tahakkümü 

bertaraf edecek potansiyel muhalefet, direniş ve tahrif alanlarını görünmez kılar. Cinsel 

farklılık zemininde kavramsallaştırılan bir toplumsal cinsiyet anlayışı, hâlihazırda hep 

orada olduğu varsayılan verili bir karşıtlık içinden iş gördüğü için, biyolojik ve sosyal 

olan arasında inşa ettiği ikili karşıtlıklara ve farka odaklanır. Dolayısıyla da bir imlenme 

sürecinin ve söylemsel bir durumun sonuçlarından ve süreçlerinden ziyade, kadının 

erkekten, dişilin erilden (veya doğalın kültürelden, özelin kamusaldan vb.) farkına işaret 

eder. Eleştirel feminist düşüncenin radikal potansiyelini azaltarak onu evrensel cinsiyet 

karşıtlığı varsayımının sınırları içerisine hapsedebilen bu yaklaşım, kadınlar arasındaki 

ve içindeki farklılıklar gibi, erkekler arasındaki ve içindeki farklılıkları da konuşmayı 

zorlaştırır. Oysa cinsellik gibi toplumsal cinsiyet de dil, kültürel temsil, sınıf, ırk gibi çok 

katmanlı bağlamlar ve durumların ilişkiselliği içerisinde inşa olan süreçlerdir. Bir başka 

deyişle, (biyolojik) cinsiyet içinde “kadın” ya da “erkek” olarak kurulan özneler sadece 

cinsel farklılıktan doğru değil, bir dizi kurumsallaşmış söylem, sosyal teknoloji, gündelik 

pratik içinde inşa olur ve bu inşa süreci, cinsel olduğu kadar tarihsel, sınıfsal, kültürel ve 

ırksal ilişkilerin deneyimlerini de ihtiva eder.  

Velâkin, cinsel farklılık ekseninde ele alınan bir toplumsal cinsiyet anlayışı- ki bu 

tümüyle heteroseksist bir anlayıştır- öznenin ve öznelliklerin heterojen sosyal alanla 
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kurdukları bu karmaşık ilişki ağlarını görünmez kılabildiği için, birleşmiş-türdeş bir 

özne varsayar. Hâlbuki özne “türdeş (homogenous) ve birleşmiş (unified)” olmaktan 

ziyade, diller, kültürel temsiller, sınıf ve ırk ilişkileri vb. boyunca kurulan söylemleri ve 

pratikleri deneyimlemekten doğru inşa olan, tamamlanmamış, çoğul ve çelişkili bir 

pozisyondur. Bu pozisyonun çoğul, çelişkili, tahrife açık ve tamamlanmamış bir süreç 

olduğunun görünmesinin önündeki engel bir ideoloji gibi işlev gören heteroseksist 

toplumsal cinsiyet anlayışıdır. 

 Cinselliğin ve toplumsal cinsiyetin manasını kuran çok anlamlı iktidar teknikleri 

seti olarak Cinsiyet Teknolojisi, bireyleri cinsiyetleri üzerinden anlamlandırıp 

kimliklendirirken, onların sosyal hiyerarşideki yerini ve değerini de inşa eden bir 

tahakküm ilişkisinin ağlarını da kurar. “Kadın” ve “Erkek” kimliklerini birbirinin karşıtı 

ve aynı zamanda bir birini tamamlayan kimlikler olarak inşa etmeyi mümkün kılan bir 

dizi söylemsel düzenleme ve pratik, bu tahakküm ilişkisinin ağ örüntüleri içinde 

(yeniden) üretilir ve doğallaştırılır.123  Bu güç ilişkileri ağının içinde kurulan tahakküm 

ve tabi kılma ilişkilerinin doğallaştırılma ve içerimleme biçimleri cinsel farklılık 

söyleminin Althusser’in kavramsallaştırdığı şekli ile “ideoloji”ye benzer bir şekilde 

işlediğini görmeyi gerektirir.   

Louis Althusser, toplumsal yapılarda katmanlaşmış sosyal üretim ve yeniden 

üretim problemi ile sembolik dominasyon arasındaki bağı göstermek için ideoloji 

kavramını kullanır. Althusser’in kavramsallaştırmasında ideoloji (Lacan’ın temsili 

imkânsız hakikat (real) teorisi124 ile doğrudan bağlantılı olduğu için) hakiki dünyayı 

değil, bireylerin sosyal varoluş koşulları ile kurudukları hayali ilişkiyi anlatır.125  

                                                            
123 Teresa de Lauretis, "The Technology of Gender", in Technologies of Gender: Essays on Theory, Film 
and Fiction, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1987, pp.1-30.  
124 Bruce Fink, "The Creative Function of the Word: The Symbolic and the Real", in The Lacanian Subject: 
Between Language and Jouissance, Princeton University Press, Princeton & New Jersey, 1997, pp.24-31.  
125 Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses, Verso, London, 2014.  
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Bireylerin gerçeklik olarak yaşadığı şey, dil içinden kurulduğu için hâlihazırda sembolik 

düzenin bir parçasıdır ve yine bu sembolik düzen içerisinde inşa olan bir dünyadır. Bu 

dünyada “gerçeklik” olarak yaşadığımız şey, tanınmanın (recognition) karmaşık 

süreçleri içerisinde ideoloji tarafından yazılır. Bir yanlış-tanıma (misrecognition) 

sonucunda kendini “hakikat” gibi gösteren ideoloji, bireylerin sosyal ve hayali 

gerçekliklerinin temsilidir. Althusser’in tanımladığı ideoloji, daha önceki bölümlerde 

açıkladığım söylem kavramına benzer şekilde, şeylerin anlamlandırılma ve ifa edilme 

düzeneklerini kuran ve çerçeveleyen bir temsil sistemini ifade eder. Bir başka deyişle 

ideoloji, aslında egemen çağırıcı söylemin kendisidir. Bu okuma ideolojiyi, hem birçok 

akraba söylemin toplamı, hem de tek tek söylemlerin ifade ettiğinden fazla bir 

egemenliği/belirleyiciliği olan daha büyük bir söylem olarak okumak demektir.   

Ancak ideolojinin gerçeklikle kurulan hayali ilişkinin bir temsili olarak ifade 

edilmesi bu kavramın materyal ve somut bir boyutu yoktur demek değildir. Bilakis 

Althusser’e göre ideoloji materyalitenin bir modudur. İdeolojinin somutlaştığı yer, 

Devletin İdeolojik Aygıtlarının bireyleri öznelere dönüştüren çağırmaları 

(interpellation) ile öznelerin ideolojiyi içselleştirdiği (internalization) ve eylediği yerdir. 

Bu noktada çağırma (interpellation), dil üzerinden işleyen ve mesajın alınması ile 

bireylerin öznelere dönüşmesini sağlayan ideolojik mekanizmadır ve bu mekanizma bir 

sosyal temsilin, birey tarafından kendi temsili olarak kabul edilmesi, içselleştirilmesi ve 

dolayısıyla bir ideolojik kodlanma içine yerleşerek özneleşmesini/tabi kılınmasını 

(subjection) ifade eder.   

Tam da bu noktada, Althusser için ideolojinin her zaman bir ideolojik aygıtın 

pratikleri içine yerleşmiş ve kendini her zaman hareketlerde/pratiklerde deklere eden 

ve gösteren, performatif bir şeyi ifade ettiğini söylemek gerekir. Devletin İdeolojik 

Aygıtlarında (DİA) üretilen fikirler, görüşler, muhayyel imajlar, sosyal pratiklere ve 
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hareketlere tercüme edildiği ve toplumsal ritüelin içine yerleştiği, yani ifa edildiği andan 

itibaren, ideoloji materyal bir varlık kazanır. Bu mealde Althusser’in bahsettiği ideoloji, 

Judith Butler’ın tarif ettiği “performativite olarak cinsiyet” kavramsallaştırmasına 

oldukça yakındır. Ancak Butler’dan biraz farklı olarak, Althusser için ideoloji dışında bir 

yer yoktur; ideoloji gerçeklik algısını, “dışarı”ya alan bırakmayan bir kuşatıcılıkla inşa 

ettiğinden, özneye apaçık bir hakikat olarak görünür. Özne ideolojinin içinde olduğunu 

bilmediği gibi, onu bir “öz”, “doğal” bir durum olarak yaşayarak kendini ideolojinin 

dışında varsayar. Althusser’in yaklaşımıyla birey, Özne olabilmenin gereklerini kabul 

edebilmek için ideoloji tarafından özgür özne olarak çağrılır ve bir yanlış tanıma 

sonucunda, kendi tabi kılınışını özgürce giyinir.    

Bu kavramsallaştırmada ideoloji, o kadar çıkışsız ve her şeyi kuşatan bir yer olarak 

tarif edilir ki, Althusser, bireylerin her zaman ve hâlihazırda, hatta henüz doğmadan 

önce dahi, özne olduklarını söylemeye kadar gider.  Bir bireyin doğmadan önce de 

babasının ismi ile adlandırıldığını, dolayısı ile aile aygıtının içinde kimliklendirildiğini 

söylediği yerde Althusser, hem ideolojinin nesneleştirici fonksiyonu ile ilgili doğru bir 

şey söyler hem de kendi “çağırma” kavramı ile çelişkili bir noktaya varır. Çünkü 

Althusser teorisinde çağırma tek taraflı işleyen bir süreç değildir. İngilizce 'de 

"interpellation" olarak ifade edilen çağırma, isim ya da isimlendirme manasına gelen 

"appelation" kelimesinden türemiştir. Kişiyi özne yapan çağırma, onun isimlendirilmesi 

ve kişi olarak işaret edilmesi demektir. Kişi çağrılmaya dönüp bakmadığı müddetçe, 

özne olmaz. Bireyin özneye dönüşmesi için çağırmayı tanıması ve onu kendi temsili 

olarak içselleştirmesi gerekir. Yani bireyin özneleşmesi boyunca hem çağırma hem de 

bakma, içerimleme ve eyleme,  yani özneleşme süreçleri performatiftir.  

İdeoloji, tıpkı toplumsal cinsiyet gibi, sadece bireyleri öznelere dönüştüren 

çağırma mekanizmalarını işleme koymaz, aynı zamanda yarı-otonom bir şekilde işler ve 
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söylemin nesnesini de kurar. Bir adım daha ileri giderek söyleyeyim: Toplumsal cinsiyet 

gibi ideoloji de veya bir ideoloji olarak toplumsal cinsiyet de bireyleri belli söylemlerin 

nesnesi olarak tayin ettikten sonra özneleştirir. Bebek örneği ile devam edecek olursam, 

anne karnındaki bir bebek, bir temsil sistemi olarak çalışan toplumsal cinsiyet söylemi 

tarafından “kız ya da erkek” olarak isimlendirilebilir. Bu isimlendirme, bebeğin bedenini 

cinsel farklılık ekseninde anlamlandıran söylemin veya daha doğru bir ifadeyle egemen 

çağırıcı söylem olarak heteroseksist ideolojinin tezahürüdür. Heteroseksist ideoloji veya 

toplumsal cinsiyet söylemi, bebeği kız ya da erkek olarak isimlendirdiği yerde, yani onu 

cinsiyet söyleminin nesnesi kıldığı yerde, onun doğduktan ve dil alanına girdikten 

sonraki fiillerini çerçevelendirici/hudutlandırıcı bir işlev görür. Doğumundan önce kız 

ya da erkek olarak toplumsal cinsiyet söyleminin nesnesi olarak isimlendirilen birey, bu 

söylemsel alanın içine doğar ve bu söylemsel alanın kurduğu çağırmaları, kendi temsili 

olarak içselleştirip eylemeye başladığı noktada özneleşir. Bu elbette ki özneleşme 

süreçlerimizin kendisinin önceden belirlenmiş olduğu anlamına gelir, çünkü söylem 

özneden önce vardır.  Ancak bunun yanında, özne olmak çağrıya dönüp bakmak, yani bir 

eyleme hali içerdiğinden aynı zamanda performatiftir. (Yani bebek doğmadan önce 

isimlendirilmiş olsa bile henüz çağrıya dönüp bakmadığı için özne değildir.) 

Bu bağlamda ideoloji olarak toplumsal cinsiyet kimin erkek kimin kadın olarak 

çağrılacağını önceden kursa da bu çağrıya dönüp bakan ve onun içine yerleşerek söylemi 

performe etmeye başlayan birey olmaksızın yoktur. Mesela erkeklik dediğimiz şey, 

erkeklerin performe etmeye çağrıldığı, yapmayı öğrendiği ve yaptığı pratiklerin 

temsilidir. Bu da bizi Butler'ın formülasyonuna, yani cinsiyetin yapılan- eylenen (doing) 

bir şey olduğuna götürür.126  

                                                            
126 Judith Butler, Undoing Gender, Routledge, New York & London, 2004.  
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Butler, toplumsal cinsiyet, cinsiyetlendirilmiş bedene giydirilen kültürel anlamlar 

demek ise, o zaman herhangi bir biyolojik cinsiyetten türemiş olması mümkün değildir 

der. Yani cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımı aslında cinsiyetlendirilmiş bedenlerle 

kültürel olarak inşa edilmiş toplumsal cinsiyetler arasında bir bağ ilişkisini değil, bir 

bağlantısızlığı anlatır.127 Biyolojik beden ile kültürel olarak inşa edilmiş toplumsal 

cinsiyetin kurgusal bağını kopardıktan sonra Butler, cinsiyetin evrensel olarak kim 

olduğumuzu açıklayan bir şey değil, belli bir zamanda ve belli bir mekânda yaptığımız 

bir şey olduğunu söyler.128 Cinsiyet ifadelerinin arkasında özcü bir cinsiyet kimliği 

olmadığını, cinsel kimliğin -ifadeleri ve sonuçları ile- performatif olarak kurulduğunu 

gösteren Butler, performans olarak cinsiyet okuması ile Althusser'in çıkışsız bıraktığı 

ideolojinin, tahrif edilme alanlarını işaretler.  

Bir ideoloji olarak toplumsal cinsiyet, varlığın başlangıç noktası olarak bireyi 

"kadın" ya da "erkek" olarak çağırabilir. Bu çağırmanın, sosyal olarak etkili olması ve 

öznenin cinsiyetlendirilmesinde kurucu bir rol oynaması için ille de açık ya da resmi 

olması gerekmez.  Devletin ideolojik aygıtları, cinsiyet hakkında üretilen hakikat 

temsilleri, cinsellik ile ilgili söylemler, kısacası toplumsal yapının bireyler için "doğal"- 

"normal" olarak kodladığı ve dayattığı tüm sosyal düzenekler özne tarafından performe 

edilirken onun cinsiyetini de kurar. Lakin aynı zamanda, performatif olan, verili bir özne 

tarafından ortaya koyulan bir hareketten ibaret değildir. Öznelerin bir sosyal varlık 

olmaya çağrıldığı, sosyalliğin içinde çeşitli ve güçlü çağırmalarla açılımlandığı yollardır. 

Bu manada performatif olan sadece öznenin kurulumunu değil, onun açabileceği 

potansiyel tahrif alanlarını da içerir. Çünkü performatif olan aynı zamanda öznenin 

yeniden formüle edilişi üzerinde dönmeye devam eden siyasi mücadelenin de bir 

parçasıdır. 

                                                            
127 Judith Butler, Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity, Routledge, London, 1990, s.6 
128 Judith Butler, a.g.e., s.25.  
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Bu bağlamda söylemsel- ideolojik ve performatif bir iktidar biçimi olarak erkeklik 

de tek ve sabit bir pozisyona yerleşmiş değildir. Toplumsal cinsiyet ideolojisi içinden 

kurulan, kendini devam ettirmek ve meşrulaştırmak için dışsal bir gözetim ve kontrole 

ihtiyacı olmayan, bedene kazınan, öz denetim ve disipline edici pratikler aracılığı ile icra 

edilen performatif bir süreçtir. Bir çeşit kimliklenme süreci olarak da 

adlandırabileceğimiz bu süreçte bir ideoloji olarak toplumsal cinsiyet, “erkek” olmanın 

anlamını kuran, bunu kurarken onu ayrıcalıklı ve kıymetli bir pozisyon olarak temsil 

etme düzeneği olarak karşımıza çıkar. Yine bir kimliklenme süreci olduğundan dolayıdır 

ki cinsiyet inşası aynı zamanda bir ötekileştirme sürecidir. Bu ötekileştirme sürecinde 

eril olan tamlık fantazisi içinden bütün-müş gibi yapan, insan varlığındaki ontolojik 

boşluğu/eksikliği "Öteki" olarak kurduğu dişile havale eden, yani dişil olanı fark olarak 

inşa eden, bu yolla eril olanı dişil olmayan olarak tarifleyen yerdir. Cinsel fark üzerinden 

mümkün olan toplumsal cinsiyet ideolojisi, farkı, muhayyel "kadın" ve "erkek" 

kategorileri arasında ve bu inşa edilmiş kategoriler uzamında bedenselleştiren siyasi bir 

kurgudur.  
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 BÖLÜM 2 

MİLLİYETÇİLİK VE MİLLETİN CİNSİYET KURGULARI 

 

 Ernest Renan, Fransa-Prusya savaşından 12 yıl sonra, 1882 yılında, Sorbone’da 

verdiği bir konferansta “Millet nedir?” diye sorar ve o günlerde egemen olan ve 

kendisinin “etnografik millet anlayışı” olarak nitelediği ulus kavramsallaştırmasını 

eleştirerek, “Millet her gün tekrarlanan bir plebisittir” der. 129  Milleti, kişilerin geçmişte 

yaptığı ve gelecekte yapmaya hazırlandığı fedakârlık duyguları tarafından kurulan geniş 

ölçekli bir dayanışma130 olarak tanımlayan Renan'ın, özelde Alman milliyetçilerine, 

genelde ise ulusun sınırlarının ırksal, kültürel ve dilsel faktörlerin nesnel ortaklığına 

dayanarak çizildiğini düşünen tüm milliyetçilere karşı getirdiği bu eleştiri, yakın geçmişe 

dek üzerinde pek de durulmayan bir noktaya dikkat çekme çağrısıdır. Renan’a göre 

millet, tüm nesnel faktörlerden önce, öznel (subjective) bir fenomen olarak ele 

alınmalıdır. Renan’dan yaklaşık kırk yıl sonra bir başka entelektüel, Otto Bauer, 

“Millet”131 isimli bir metin yayınlayarak, “milli karakter” denilen şeyin değişken 

olduğunu ve “millet fikrinin bir ego ile kuşatılmış olduğunu” söyler.132 Bauer’e göre 

milliyetçilik, bir topluluğun üyelerinin ulusal sadakat ifade ederek ve kendilerini ulusla 

özdeşleştirerek aynı olma hissini paylaşmalarını sağlayan bir ideoloji biçimidir. Bu 

ideoloji içsel bir hegemonya olarak ifa edilir ve topluluk üyelerinin “aynı ulusal aileye” 

ait olma hissini paylaşmasını sağlayarak onları güçlendirir.133 Yani aslında Bauer de, 

Renan gibi, milletin öznel düzeyde deneyimlenen, nesnel faktörlerin ötesinde, içsel bir 

                                                            
129 Ernest Renan, “What is a Nation?” (1882), Geoff Eley and Ronald Grigor Suny (eds.), Becoming 
National: A Reader,  Oxford University Press, New York and Oxford ,1996, s. 41-55. 
130 Ernest Renan, a.g.e. 
131  Otto Bauer, “The Nation”,  Mapping the Nation, G. Balakrishnan (ed.),  Verso, London, 1996, s. 39-77. 
132 Otto Bauer, a.g.m.,  
133 Otto Bauer, a.g.m. 
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hegemonya aracılığıyla, öznel olarak da yaşanan bir süreç olduğunu anlatmaya çalışır ki, 

bu çaba, kullandığı “ego” kavramı ile de oldukça tutarlıdır.  

Bir milletin kuruluşunda ya da icat edilişinde öznel olanın rolüne ve işlevine 

dikkat çekmeye çalışan bu değiniler, zaman zaman milliyetçilik çalışmalarının içerisinde 

kendilerine yer bulsalar da, Benedict Anderson’un Hayali Cemaatler134 kitabına kadar 

hak ettiği ilgiyi görmez. Benedict Anderson, Ernest Renan’ın “geniş ölçekli dayanışma”, 

Otto Bauer’in ise “ego” kavramı aracılığıyla değindikleri "öznel bir fenomen olarak 

millet" okumasını genişleterek, milleti tahayyül edilmiş, hayali bir cemaat olarak 

tanımlar. Bu öyle bir cemaattir ki, üyeleri hayatları boyunca hiç karşılaşmasalar, 

birbirleri ile hiç konuşmasalar bile, zihinlerinde bir bütün oldukları imajını yaşarlar.135 

Ve bu bütünlük imajı, hayali cemaatin mensuplarının kendilerini birleşmiş- yekpare bir 

bütün olarak tahayyül etmesini sağlayan psişik bir zamk görevi görür.  

Milleti ezelden ebede kesintisiz bir şekilde uzanan, doğal/organik bir bütün 

olarak tanımlayan özcü ve ilkselci (primordialist) açıklamaların aksine, bu birlikteliğin 

sosyal olarak kurulan bir birliktelik olduğunu görünür kılmak, elbette ki, ilk defa 

Anderson tarafından gerçekleştirilmiş değildir. Mesela Ernest Gellner, milletin icat 

edilmiş karakterini açıklarken, milliyetçiliği  “politik ve ulusal birimi ahenkli/tutarlı 

kılan bir siyasi prensip”136 olarak konumlandırır ve bu prensibin ulus inşasındaki 

işlevine dikkat çeker. Benzer bir şekilde Eric Hobsbawm da, milletlerin kuruluşunu 

geleneklerin icadı üzerinden açıklayarak, vurgusunu üç temel geleneğin icadına yapar. 

Bunlar, kolektif kimliklerin ve sosyal uyumun kurulmasını ve sembolize edilmesini 

sağlayan gelenekler, kurumların ve sosyal hiyerarşinin inşasında ve 

meşrulaştırılmasında iş gören gelenekler ve insanların belli sosyal bağlamlar içerisinde 

                                                            
134  Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of 
Nationalism, Verso, London, 1991. 
135 Benedict Anderson, a.g.e., s. 6.  
136  Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Basil Blackwell, Oxford,1983. 
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sosyalleşmesini sağlayan geleneklerdir.137 Bu minvalde, Benedict Anderson’un 

dehasının, milletin sosyal olarak kurulan bir birliktelik olduğunu anlatmasında değil, bu 

birlikteliğin kurulmasında ve tahayyül edilmesinde iş gören öznel muhayyile süreçlerine 

dikkat çekmesinde yattığını söylemek mümkündür.  

Milleti “hayali bir cemaat” olarak kavramsallaştırmak demek, bir yandan, bu 

birlikteliği oluşturan insanların her birinin, kendileri dışındaki geniş bir topluluk ile 

özdeşleşmesine ve aidiyet bağları kurmasına yol açan kültürel temsilleri işaret etmek 

demektir. Öte yandan da, insanların bu kültürel temsiller aracılığıyla ortak bir 

kimliklenme deneyimini nasıl hayal ettiklerine ve yaşadıklarına dikkat çekmek 

demektir. Bir başka deyişle, “hayali cemaatler” kavramı milleti, sadece sosyal 

farklılıkların ve hiyerarşilerin icat edilip kurumsallaştırıldığı tarihsel süreçler olarak 

değil; aynı zamanda bir topluluğun yekpare ve homojen bir bütün olarak hayal 

edilmesinde psişik zamk görevi gören pratiklerin performe ediliş süreçleri olarak da 

görmeyi mümkün kılan bir kavramdır. Bu noktada, Renan’ın 1882’de sorduğu “Millet 

nedir?” sorusunun, Anderson ile “Millet nasıl mümkün olur?” sorusuna dönüştüğünü ve 

bu soru ile birlikte, milleti, bir dizi fantazmatik operasyon sonucunda hikâyelendirilen 

ve icra edilen bir pratikler bütünü olarak analiz edebilmenin yolunun açıldığını iddia 

etmek yanlış olmayacaktır. 

Millet denilen birlikteliği fantazmatik operasyonlar aracılığıyla hikâyelendirilen 

ve performe edilen pratikler bütünü olarak ele almak demek, bu birlikteliğin (aynen 

toplumsal cinsiyet kavramında olduğu gibi)  “sahte”, “gerçek olmayan” ya da “yanılsama” 

olduğunu iddia etmek demek değildir. Bireylerin özne olma süreçlerinde işlev gören 

toplumsal cinsiyetin kişilerden “kadın” ve “erkek” üretmesini sağlayan anlam haritaları 

gibi, milliyetçilik de, hayali cemaati bilfiil deneyimlenen bir süreç, reel olarak yaşanan 

                                                            
137  Eric Hobsbawm & Ranger Terence (eds.)  The Invention of Tradition, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1983, s. 9. 
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pratik bir “gerçek” haline getirir ve topluluklardan “millet” üretir. Bu çalışmanın önceki 

bölümlerinde anlattığım üzere modernitenin bir fonksiyonu olarak cinsiyet teknolojisi 

nasıl ki kişileri “kadın” ve “erkek” olarak isimlendirip/hudutlandırıp/çağırıp onları 

cinsiyet söylemi içerisinde konuşulabilir özneler haline getiriyorsa ve dolayısıyla da 

toplumsal cinsiyeti yapılan/eylenen/deneyimlenen bir gerçek haline getiriyorsa, 

milliyetçilik de benzer şekilde işlev görür. Yani modernitenin bir fonksiyonu olarak 

milliyetçilik de, insan topluluklarını inşa edilmiş bir millet veya etnisite söyleminin 

özneleri olarak isimlendirip/ çağırıp, milleti deneyimlenen bir pratik olarak realize 

eder/ gerçek kılar. Velâkin, milletin reel olarak yaşanan ve deneyimlenen pratik bir 

“gerçek” olması, bütün milliyetçiliklerin iddia ettiğinin aksine, milleti homojen, birleşmiş 

ve yekpare bir bütün yapmaz. Bilâkis, homojen ve yekpare bir bütün olarak millet 

imkânsızdır; dolayısıyla da bu imkânsızlığın üzerini örterek milleti homojen bir bütün 

gibi hayal etmeyi mümkün kılan şey, millet fantezisidir.  

Burada bir parantez açarak fantezi kavramının Slavoj Zizek’in tanımladığı 

anlamda kullandığımı belirtmem gerekir. Lacan’dan hareket eden Zizek’e göre, içinde 

yaşadığımız sembolik sistemde “Gerçek/Bütün” imkânsızdır138; hiçbir zaman sembolik 

sistem içerisinde tam olarak yansıtılamaz, kapsanamaz. Fantaziler, sembolik sistem 

içerisinde “Gerçeğin/Bütünün” imkânsızlığından doğan boşlukların, tutarsızlıkların 

görünür olmasını engelleyen/üzerini örten bir semboller brikolajı görevi görür ve 

                                                            
138 Jacques Lacan, 1936'dan itibaren "hakikat (la realite)" kavramını kullanır. İlk başta bu kullanım 
"hakikat olan her şeyin ussal" olduğunu söyleyen Hegelci bir tona sahiptir. 1953'ten sonra Lacan kavramı 
biraz daha genişleterek onu Simgesel ve İmgesel olanın karşısında oturtur. Hakikat, Simgeselin de 
ötesinde olan, onu mıknatıslayabilen, sadece Simgeselin aracılığı ile kavranabilen bir şeydir. Simgesel 
"vardır"-"yoktur" oyununun zıt terimleri içinde oluştuğu halde "hakikat" için böyle bir şey söz konusu 
değildir. Hakikat, simgeselleştirmeye kesin olarak direnen, bir bütün olarak temsili imkânsız bir şeydir. 
Mevcudiyet ve namevcudiyet bir şeyin Simgesel düzende eksikli olan daimi olasılığını içerdiği halde, 
Hakikat "aynı yerde yeniden bulduğumuz şeydir, orada olmamış ya da her zaman orada olmuş olduğumuz 
(yerde)". Gerçeklik ilkesi ise, haz ilkesi ile bağlantılı, hatta bir zıtlık ilişkisi içindedir. Gerçeklik ilkesi 
hazlarımızı yönetmeyi içerir. Temsili imkansız hakikatin bize gerçek olarak görünmesi, haz dolayımı ile 
yöneldiğimiz semboliğin mıknatısladığı, eksikli ve tamamlanması imkansız bir süreçtir. Bu süreci tam-
gerçek olarak ancak fantezi aracılığı ile görürüz. ( Daha detalı bilgi için bkz. Jean- Pierre Clero, Lacan 
Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 2011, s. 53-56. Slavoj Zizek, How to Read Lacan, W.W. Norton & 
Company, London & New York, 2007, pp. 61-78.) 
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sembolik düzendeki boşluğun maskelenmesini sağlayarak, imkânsız olanın hayal 

edilmesini imkânlı kılar.139 Bir başka deyişle, aslında millet diye bir şey yoktur, fakat 

milleti bir “gerçek” olarak yaşamamıza imkân veren millet fantezisi vardır. Ve Zizek’in 

oldukça detaylı bir şekilde anlattığı üzere, bu fantezinin işlevsel olabilmesi- yani 

deneyimlenen bir gerçek haline gelebilmesi- için sürekli olarak libidinal ve psişik 

zeminini sansürlemesi gerekir.140 Bu noktada bir hayali cemaat olarak milleti mümkün 

kılan millet fantezisinin peşine düşmek demek, bu fantezinin söylemlerindeki libidinal 

ve psişik zemini çözümlemek ve “Millet nasıl mümkün olur?” sorusunun temelinde 

bulunan iki önemli bileşeninin analizini yapmak demektir. Bu iki bileşen “Milleti hayal 

eden kimdir?” ve “Bir fantazi olarak milliyetçilik cinsiyetsiz midir?” sorularında 

somutlanır.  

 Milliyetçiliği sorunsallaştıran feminist yazarlar, milletlerin hayal ve icra edilişinde 

dolaşıma sokulan söylem ve pratiklerin çok güçlü cinsiyet imgelerinden üretildiğini ve 

bu imgelerin sosyal hiyerarşilerin kurulması ve doğallaştırılmasında nasıl işlev 

gördüğünü analiz etmişlerdir. Modernite tarafından kurulan bütün ikili ayrımların 

(rasyonel-duygusal, kamusal-özel, kültürel-doğal, üstün-aşağı) her birinin, temelinde 

“eril-dişil” / “erkek-kadın” ayrımının barındığını gösteren bu çalışmalar, modern 

toplumu kuran anlam haritalarının cinsiyetlendirilmiş bir hiyerarşik düzlemden inşa 

edildiğini ifşa etmiş ve bu hiyerarşinin milliyetçi projeler içerisinde nasıl işlev 

gördüğüne bakmıştır. 

Modernitenin bir fonksiyonu olarak milliyetçilik, anlam haritalarını kadın ve erkek 

bedenlerine atfettiği “ahlaki/moral” manalarla kurarken aslında tahayyül edilen cemaat 

olarak "millete uygun", makbul kadınlık ve erkeklik formlarını da birlikte üretmiştir.  

Anglo-Amerikan toplumlarında ve post-kolonyal toplumlarda kadınların milli(yetçi) 

                                                            
139 Slavoj Zizek, Plague of Fantasies,  Verso, London and New York, 1997. 
140 Slavoj Zizek, a.g.e., s.18.  
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projelere nasıl müdahil edildiği üzerine oluşan geniş literatüre, son zamanlarda, 

milliyetçiliğin inşa ettiği makbul/ideal erkeklik ile erkeklerin millet projesine nasıl dâhil 

olduklarına bakan çalışmalar da eklenmiştir. Bu yüzden devam eden bölümlerde, “Milleti 

hayal eden kimdir?” ve “Bir fantezi olarak milliyetçilik cinsiyetsiz midir?” soruları ile 

uğraşırken, öncelikle Batılı milliyetçilik ile modern erkekliğin inşasının nasıl eş zamanlı 

geliştiğini açıklamaya çalışacak, modernitenin kurduğu sembolik düzende ideal 

erkekliğin tahayyül ediliş düzenekleri ile milliyetçiliğin inşa ettiği makbul/ideal erkeklik 

formlarının Avrupa’da hangi pratikler üzerinden biçimlendirildiğini açıklamayı 

deneyeceğim. Son olarak da Batı-Dışı milliyetçiliklerin cinsiyet kurgularının modernite 

söylemi ve oryantalizm ile nasıl bir ilişkilenme içinde kurulduğunu göstermeye 

çalışacağım.  

 

A) Milletin Cinsiyeti, Erkek Kardeşler Sözleşmesi ve "Baba'nın Adı":  

Milliyetçilik her şeyden önce bir topluluk içinde yaşayan bireylerin kendilerini bir 

bütün/bir ulus olarak hayal etmesini mümkün kılan fantazmatik operasyonlar dizisi 

olduğu için, bu birliktelik tahayyülünü mümkün kılan hikayelendirmeler ve bu 

hikayelendirmelerin içerisine yerleştirilmiş metonomik141 ve metaforik142 anlamlar 

milletin cinsiyet hiyerarşilerinin üretilmesinde birincil öneme sahiptir. Bu 

hikayelendirme içerisinde milliyetçi senaryo, Boehmer’in deyişi ile, eril rolü metonimik 

terimlerle tanımlar ve erkekleri hem birbirleri ile hem de ulusal bütün ile mücavir kabul 

                                                            
141“ Metonimi” kavramının Türkçe karşılığı mecaz-ı mürsel’dir. Mecaz-ı mürsel, bir nesne ya da varlığı 
anlatırken doğrudan o nesne ya da varlığı söylemek yerine o nesnenin ya da varlığın parçasını söyleyerek 
veya o nesne ya da varlıkla ilgili bir özelliği söyleyerek açıklamaktır. Aralarında ilgi kurulabilen, birbiri ile 
yakın veya birleşik unsurlardan birinin diğerini işaret edebildiği ve mana düzeyinde iki şey arasındaki 
yakınlık, yekparelik, bitişiklik veya komşuluğu anlatan durumdur.  
142 Metafor ise, metonimiden farklı olarak mecazi bir benzetmeyi, anlatılmaya çalışılan varlık veya nesne 
ile doğrudan bir ilişkisi olmayan, eğretileme bir benzetmeyi anlatmak için kullanılır.  
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ederken, kadınları metaforik ve sembolik düzeyde tanımladığı roller ile içerimler.143 Bu 

metaforlar, mesela, kadın bedeninin biyolojik özelliğinden başka bir anlam ifade 

etmeyen doğurganlık kapasitesini, milletin yeniden üretimi ve devamı için sembolik 

anlamlarla bezer ve "anne-beden" olarak imler. Bu kapasiteyi bir yandan ulus-

devletlerin uyguladığı beden, nüfus ve şiddet politikalarının nesnesi yaparken, öte 

yandan da kadınların millet projesine sembolik roller üzerinden müdahil edilmesini 

sağlar. Bu sembolik ve metaforik rolleri, en bütünlüklü şekilde özetleyen Yuval-Davis ve 

Anthias, milliyetçiliklerin kadınları beş temel düzeyde içerimlediğini söylerler.144 

 Birinci düzey, kadınların “milli birliğin biyolojik yeniden üreticileri”145 olarak 

kabul edilmeleri ve doğrudan doğurganlık kapasiteleri içinden tanımlanmalarıdır. 

Hemen hemen bütün milliyetçilikler, millet denilen hayali cemaati örgütlerken, milleti 

geçmişten bugüne uzanan ve devamlılığı olan organik bir bütün gibi temsil etmek üzere 

soy kütüğü ve köken tarif eden anlatılar kurarlar. Dünyayı “Biz” ve “Ötekiler” arasında 

bölünen mitsel bir diyar olarak tasarlayabildiği müddetçe işlevsel olabilen milliyetçilik, 

“Biz” duygusunu milli birliğin psişik zamkı kılabilmek için ırk, dil ya da etnisite 

temelinde tanımlanan köken ve bu kökenden bugüne gelen bir soy anlatısı inşa eder. Ve 

kadın bedenini, bu soyu üreten biyolojik zemin olarak konumlandırır. Bir başka deyişle, 

kadın bedeni, milletin devamı için gerekli olan iki temel unsuru, işgücü ve asker gücünü, 

üreten bir “aygıt” olarak görülür; dolayısıyla da nüfus ve beden politikalarının ana 

nesnesi kılınır. Tevekkeli değil, birçok ulus devletin bugün de devam eden ve kendi 

ekonomi-politik koşullarına göre biçimlendirdiği doğum kontrolü, çocuk teşvik primi, 

                                                            
143 Elleke Boehmer, “Stories of Women and Mothers: Gender and Nationalism in the Early Fiction of Flora 
Nwapa”, NASTA, 1991, s. 6.  
144 Nira Yuval-Davis and Floya Anthias (eds.), Women-Nation-State, Macmillan, Basingstoke and 
Hampshire, 1989, s. 7. 
145 Yuval-Davis and Anthias, a.g.e., s. 7. 
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heteroseksüel evlilik ve aile politikaları vb. uygulamaları, bu uygulamalar aracılığıyla 

kadın bedenini denetim ve kontrol altına aldığı gelişmiş düzenlemeleri vardır.  

Milli birliğin biyolojik yeniden üretimi, kadınların milli(yetçi) projelere müdahil 

olma koşullarını diğer düzeylerde de belirleyen bir unsur olarak işler. Kadınlar, milletin 

materyal devamlılığı için gerekli olan işgücü ve asker gücünü doğuranlar olarak 

görüldükleri kadar “milli grupların sınırlarını yeniden üretenler”146 ve “milli 

farklılıkların sembolik imleyenleri”147 olarak da ulusa dâhil edilirler. Milliyetçi projeler, 

bir yandan ulusun materyal devamlılığı için kendi rasyonalite koşullarını kurar ve 

modern iktidar teknolojilerini beden ve nüfus politikaları aracılığıyla uygularken, öte 

yandan da inşa ettiği hayali cemaate manevi bir bünye tanımlar. Çoğu zaman “milletin 

karakteri” gibi de sunulan bu manevi bünye, aslında ulusu “Öteki” milletlerden tamamen 

farklı, organik bir bütün ve “Biz duygusunda somutlanan yekpare bir şahıs” gibi temsil 

etmeyi mümkün kılan kültürel temsiller yoluyla beyan edilir. Milletin karakter özellikleri 

(misafirperver millet, savaşçı millet, göçebe millet vb.) gibi sunulan bu kültürel temsiller, 

ulusun manevi bünyesini tanımlarken, kadınları hem bu maneviyatın hudutlarının 

sembolik imleyenleri, hem de bu sınırların ihlali potansiyelini işaret eden zayıf halkalar 

olarak konumlandırırlar. Mesela şimdiye dek birçoğumuz farklı milletten gelen iki insan 

arasında yapılan evliliklerin  “kız almak” ya da “kız vermek” olarak ifade edildiğine şahit 

olmuşuzdur. Bu evlilikler, hele de söz konusu olan taraflar birbirlerini “düşman millet” 

olarak konumlandırıyorsa, “millet için hayırlı olmayan vakalar” olarak kabul edilip 

engellenmeye de çalışılır. Bu evliliklerin sadece kadınlar üzerinden tarif edilmesi, yani 

“erkek almak-vermek” ya da sadece “iki insanın evliliği” olarak değil de, “kız almak-

vermek” olarak ifade bulması bile, kadınların “ulusun (manevi) sınırlarını” simgeleyen 

bir temsil içinden tanımlandıklarına minik bir örnek teşkil eder.  

                                                            
146 Yuval-Davis and Anthias, a.g.e., s. 7. 
147 Yuval-Davis and Anthias, a.g.e., s. 7. 
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Milliyetçilikler için ezelden ebede uzanan soy birliğinin bekasını garanti altına 

almak, bu soyun “dejenere olmadan”, “yabancılarla karışmadan” devamlılığını sağlamak 

verili bir ilke olduğundan, “soyu devam ettiren aygıtlar” olarak kadınların da cinselliği, 

bedenleri ve doğurganlıkları denetim ve kontrol altına alınmalıdır. “Bizim milletimize ait 

olan kadının”, bir başka milletten biri ile evlilik birliğine girmesi, ulusun manevi 

sınırlarını “ihlal eden/bozan” potansiyel bir tehlike olarak görülür. Kadın bedeni ve 

cinselliği üzerine bina edilen bu kültürel temsiller, tecavüzün bir savaş stratejisi olarak 

kullanılmasının da temelinde yatan temsillerdir. Savaş halinde “düşman milletin 

kadınlarına” tecavüz etmek, “o milletin manevi sınırlarını delip geçmek”; milletin 

“namusunu ve temizliğini bozmak”; “geleceğini/zürriyet devamını fethetmek” ve dahi, 

“yok etmek” anlamına gelmektedir.   

Milli maneviyatın somutlandığı bir simge gibi temsil edilen kadınlık, aynı 

zamanda milletin “orijinal ve otantik karakter özelliklerinin” de göstereni olarak inşa 

edildiğinden, bir milletin diğer milletlerden farklı oluşunu; daha da ötesi, “bizim milletin 

biricik, eşsiz, benzersiz” oluşunu temsil etmenin de sembolik nesnesidir. Milliyetçiliğin 

tanımladığı manevi bünye, sadece hayali cemaatin birliğini ve biraradalığını tahayyül 

etmenin psişik zamkı görevini değil, aynı zamanda milletin hem geçmişi ve bugünü 

arasında, hem de bugünü ve geleceği arasında mitsel bir devamlılık telakki etmesini 

mümkün kılan bir köprü görevi de görür. İşte tam da bu noktada, kadınlığa yüklenen 

"milli maneviyat", milleti icat/hayal edenlerin (milliyetçi elit erkeklerin) modernite ile 

kurdukları ilişkinin de göstereni olur.   

Mesela Hindistan örneği, milliyetçi projelerin kadınları “milli farklılıkların 

sembolik imleyenleri” ya da “milletin orijinal ve otantik karakter özelliklerinin 

gösterenleri” olarak nasıl içerimlediğini gösteren iyi bir örnektir. Bu örneği aktaran 

Partha Chatterjee, İngiliz kolonizasyonuna karşı örgütlenen Hindistan milliyetçilerinin, 
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bürokratik ve kurumsal düzeyde İngiliz kolonicilerini taklit (mimic) ederken, kendi 

manevi bünyelerinin farklılığını ve orijinalliğini, kadınlara giydirdikleri otantik değerler 

ve simgeler aracılığı ile koyduklarını anlatır.148  Benzer bir durum ilerleyen bölümlerde 

açıklayacağım Türk milliyetçiliği ve modernleşme süreçlerinde kadınlara yüklenen 

kültürel temsiller için de geçerlidir.  

Milliyetçiliklerin kadınlığa yüklediği anlamlar, sadece ulusun maddi/biyolojik 

yeniden üreticileri ve manevi hudutlarının sembolik imleyenleri olmak ile de sınırlı 

kalmaz. Kadınlar, milletin gelecekteki fertlerini “dünyaya getirenler” olarak, bu fertlere 

milletin manevi bünyesini aktarmakla da mükellef bir kesim olarak da konumlandırılır. 

Yuval-Davis ve Anthias’ın deyişi ile milliyetçilik için kadınlar “milli kültürü üreten ve 

gelecek nesillere ileten aktarıcılardır.”149 Kadınlara yüklenen bu kültürel aktarıcılık rolü, 

hiç kuşkusuz, en çok “Annelik” üzerine inşa edilen kültürel temsiller vasıtası ile fiiliyata 

dökülür. Fiilen bir çocuk dünyaya getirme edimi ile bir kültürel temsil olarak “Annelik”, 

tahmin edilebileceği üzere, aynı şeyler değildir. Milliyetçiliğin kurduğu “Annelik” temsili, 

kadınlara “kutsal görevler” olarak tanımladığı çocuk doğurma, büyütme ve yetiştirme 

görevleri atfederek, kadınları bireyliği üzerinden değil, cinsiyeti üzerinden millete 

müdahil kılar. İlk bakışta sadece “doğal” bir edimi ifade ediyormuş gibi görünen 

“Annelik”, milli bir kültürel temsil haline geldiği yerde, aslında kadınlığı biyolojiye 

indirgeyen; kadınları “özel alan-kamusal alan” ayrımı içerisinde  “özel alana” sıkıştıran; 

dolayısıyla da, onların politik potansiyellerini baştan kapatan bir temsildir. Milli bir 

kültürel temsil olarak “Annelik”, artık bir kadın ile dünyaya getirdiği çocuk arasında 

kurulan kişisel bir ilişkiyi değil, bütün milletin bekasını ilgilendiren bir sosyal, 

toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkileri işaret etmektedir. 

                                                            
148 Partha Chatterjee, Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, Princeton 
University Press, Princeton,1993. 
149 Yuval-Davis and Anthias, a.g.e., s. 7.  
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  Milliyetçiliklerin kurduğu “Annelik” temsilleri ile kendi geçmiş ve geleceğini 

hikâyelendirme biçimleri o kadar ayrılmaz biçimde iç içe geçmiştir ki, millet birliğinin 

ayrılmaz parçaları kabul edilen vatan, dil, yurt gibi kavramların da “kutsiyeti”, bu 

kavramların başlarına getirilen “Ana” kelimesi ile derecelendirilir (Anavatan, Anadil 

gibi). Bu minvalde, milliyetçi metaforlar içerisinde “Ana-Vatan”ın, milletin soyunun, 

kültürünün ve maneviyatının “saf /temiz” bir şekilde devam etmesine ev sahipliği yapan 

“Ana-rahmi” gibi temsil edilmesi de tesadüf değildir.  

Milliyetçiliklerin kadınlığı içerimleme biçimlerinin beşinci düzeyi de, kadınları 

“ulusal mücadelelerin aktif katılımcıları”150 olarak konumlandırmaktır. Yukarıda 

bahsettiğim sembolik ve metaforik düzeylerin edilgenliği düşünüldüğünde, “ulusal 

mücadelenin aktif katılımcıları” olmak, etken bir düzey gibi algılanabilir. Velâkin, bu 

“etken” gibi görünen düzey de aslında kadınlığın edilgen ve ikincil olarak 

anlamlandırıldığı diğer düzeylerden bağımsız değildir; çünkü “Ulusal mücadelenin 

katılımcıları” olarak kadınlara yüklenen “aktif görevler” hem doğrudan hem de dolaylı 

olarak toplumsal cinsiyet rolleri ile bağıntılandırılmıştır. Yani, kadınların ulusal 

mücadeleye müdahil kılındığı yer, doğrudan bu mücadelenin başrollerinde duran 

özneye -erkeğe- göre tanımlanmış yardımcı rollerdir.151 Cinsiyet ile bağlantılandırılmış 

roller söz konusu olmadığında ise kadınlar, ancak öngörülen makbul erkeklik biçimleri 

içerisinden ulusal mücadeleye “aktif” olarak dâhil edilir; yani “erkekleştirilirler”. 

Örneğin, profesyonel ordularda görev yapan asker kadınların temsillerinde “kadınlık” 

durumu silinir. Çünkü “asker”, Cynthia Enloe’nun dediği gibi, “kadınların ve 

                                                            
150 Yuval-Davis and Anthias, a.g.e., s. 7. 
151 Bugün artık profesyonel ordular tarafından yapılan fakat daha önce kadınlar tarafından 
gerçekleştirilen bu görevler içerisinde, cepheye mermi götürmek, askerlerin yiyecek ihtiyacını karşılamak, 
üniforma dikimi ve temizliği yapmak, bir yerden başka bir yere istihbarat taşımak vb. sayılabilir.  
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çocukların”152 koruyucusu olarak konumlandırılan erkeği temsil ettiğinden, “asker-

kadın”ın temsili de ancak erkeklik temsili içerisinden mümkün olabilir.  Bu minvalde, 

"Tarihsel bağlam ve kültürel durum farklılıklarına rağmen bütün milliyetçiliklerde 

kadınları ikincilleştiren bu kültürel temsillerin temeli nedir?" sorusu önem kazanır.  

Doğrudan milliyetçilik üzerine bir şey söylememiş olmasına rağmen hem Batılı 

milliyetçiliğe hem de bugünkü modern siyasal düzene kaynaklık ettiği söylenen “Toplum 

Sözleşmesi” kuramını feminist bir yeniden-okumaya tabi tutan Carole Pateman’a kulak 

vermek gerekir. Pateman, The Sexual Contract kitabında, Fransız İhtilali'nin mottoları 

olan liberté, égalité, fraternité (özgürlük, eşitlik, kardeşlik) kavramları içerisinde aslında 

erkek kardeşliği anlamına gelen fraternité kavramı üzerine çok az düşünüldüğünü 

söyler.153 Toplum sözleşmesi olarak bilinen kuramın felsefi alt yapısını biçimlendiren 

düşünürlerin (özellikle de Hobbes, Locke ve Rousseau’nun) metinlerini yeniden 

okuyarak toplum sözleşmesinin ilk baştan itibaren “cinsel-sosyal bir kontrat” olduğunu, 

fakat “cinsel sözleşmenin” Toplum Sözleşmesi kuramında bastırılmış/gizlenmiş bir 

unsur olarak kaldığını anlatır.154  

 Siyasal haklar olarak ifade edilen hakların temelinde, patriarkal bir “hak” olan 

kadınların bedenine erişimi içeren “seks hakkının” olduğunu belirten Pateman, bu 

patriarkal “hakkın” etrafında biçimlenen cinsel sözleşmenin aydınlanma ile birlikte 

gelişen ve “evrensel/özgür birey” ile “ortak haklar” dili etrafında kurulan toplum 

sözleşmesinde de varlığını koruduğunu söyler. Yani modern toplum sözleşmesi aslında 

                                                            
152 Cynthia Enloe, “Womanandchildren: Making Feminist Sense of the Persian Gulf Crisis”, The Village 
Voice, 25.09.1990. 
153 Carole Pateman, The Sexual Contract, Stanford University Press, Stanford & California 1988, s. 77. 
154 Carole Pateman, a.g.e.,  s. 1.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



85 
 

patriarkal kontrolün ortadan kalkması değil, biçim değiştirmesi ve yasal bir mecraya 

tercüme edilmesidir.155 

“Orijinal Kontrat”156 olarak isimlendirdiği ilk toplum sözleşmesinden 17. yüzyıla 

kadar geçen süreci patriarka açısından üç teorik bölüme ayıran Pateman, “Geleneksel 

Patriarki” döneminin, babanın birincil otorite figürü (patria potestas)157 ve diğer tüm 

otorite ilişkilerinin kaynağı olduğu patriarki olarak konumlandırır. Geleneksel patriarki, 

ailenin patria potestas’a itaat bağları ile bağlı olduğu ve babanın, oğullarının yaşamı ve 

ölümü üzerinde iktidar sahibi olduğu dönemdir. Aydınlanma ile başlayan ve oğulların 

yine babanın iktidarına tabi olduğu “Klasik Patriarki” döneminde ise politik iktidar yine 

paternal iktidara doğrudan bağlıdır ve oğlun, babanın iktidarını reddetmesi ve sivil 

toplumu kurabilmesi için metaforik olarak babayı öldürmesi gerekir. İşte Pateman’ın 

klasik patriarkiden “Modern Patriarkiye” geçiş olarak teorize ettiği “Erkek Kardeşler 

Sözleşmesi”ne (yani modern toplum sözleşmesine) getirdiği eleştiri ve bu kuramın altını 

kuran felsefi metinlerde görünmez kılındığını düşündüğü cinsel sözleşmenin ifşa olduğu 

yer burasıdır.  

Pateman, baba-oğul ilişkisini toplumsal yapının bütün düzeylerinde gören ve 

siyasal toplumun temelinde “doğal hiyerarşi var” diyerek patriarkiyi doğallaştıran 

Robert Filmer’e karşı John Locke’un getirdiği eleştiriye bakar. Bu bağlamda “Locke’un 

                                                            
155 Bu noktada belirtmek gerekir ki Pateman, feminist literatürde patriarka kavramı etrafında yürütülen 
tartışmaları bilmekle beraber bu kavramı kullanmaya bilinçli olarak devam etmesinin bir nedeninin erkek 
egemenliğinin tarihsel sürecini anlatmak ve bu iktidar biçimini tarihsel süreç içerisinde isimlendirebilmek 
için hala en uygun kavram olduğunu düşünmesinden kaynaklandığını anlatır. Nirmal Puwar, “Interview 
with Carole Pateman: The Sexual Contract, women in politics, globalization and citizenship”, Feminist 
Review, (2002) 70, 123-133.  
156 Orijinal Kontrat olarak adlandırılan ilk toplum sözleşmesi siyaset felsefecileri tarafından Antik Yunan’a 
dayandırılır. Bkz. D. Boucher & P. Kelly (eds.), “The Social Contract and Its Critics: An Overview”, The 
Social Contract from Hobbes to Rawls, Routledge, London, 1994, ss. 1-34.  
157 Patria Potestas: Babaların babası, en büyük baba demektir. Bu mealde de aslında Tanrı’yı, tanrısal gücü 
kendinde temsil eden baba demektir. Patria Potestas kadınlara sınırsız erişimi olan, eşsiz ve tektir. 
Oğullarının hiçbirinin kendi yerini almasına ve kendi iradesi dışına çıkmasına izin vermeyen muktedir 
babadır. Pateman, a.g.e.,  s.109.  
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teorik manevrası”158 olarak isimlendirdiği noktada toplum sözleşmesinin temelinde 

duran zımni cinsel sözleşmeye de açıklık kazandırmaya başlar. John Locke siyasal 

toplumun temelinde doğal bir hiyerarşi gören Filmer’e “herkesin siyasal olarak eşit 

olduğu” argümanı ile karşı çıkarken, evlilik ve aile kurumlarının doğal hiyerarşi içinde 

anlaşılmasına itiraz etmez ve Filmer’deki patriarkal hiyerarşinin sürekliliğini güvence 

altına alır. Doğa durumunda olan eşitliğin rıza ile Toplum Sözleşmesine devredildiğini 

söyleyen Locke, evlilik sözleşmesini politika dışı bir alan olarak doğallaştırır ve siyasal 

otoriteyi rızaya dayandırırken kadınları kocalarının “doğal” otoritesine tabi kılar.  

Locke gibi diğer toplum sözleşmesi kuramcıları da aydınlanma ile birlikte 

evrensel, eşit ve özgür bireyler tarafından şekillendirilmiş bir toplum sözleşmesi 

olduğunu iddia etmişler ve siyasal hakların meşruiyetini herkesin ortaklaştığı haklar 

söylemi üzerine kurmuşlardır. Oysa mevzubahis birey, evrensel bir birey değil, erkek bir 

bireydir ve toplum sözleşmesi bu birey için bir özgürlük hikâyesi iken, içinde 

barındırdığı cinsel sözleşme bir tabi kılma hikâyesidir- kadınların tabi kılınma hikâyesi. 

Çünkü toplum sözleşmesi, orijinal kontrattan beri kadın bedenine erişimi içeren 

“patriarkal hak”  cinsel sözleşme boyunca şekillenmiştir, dolayısıyla bu sözleşmede sivil 

toplumun kurucu tözü olarak kabul edilen “evrensel özgürlük” iddiası, evrensel değil 

patriarkal hakka dayanan eril bir iddiadır. Yani liberté ve égalité zemininde telaffuz 

edilen “ortak haklar”  herkesin değil, erkeklerin- fraternité kavramında somutlanan 

erkek kardeşlerin- haklarıdır.  

Aslında Freud’un Totem ve Tabu159 çalışmasında ifade edilen Oedipus Kompleksi 

ve baba katli hikâyesi, toplum sözleşmesinin bir erkek kardeşler sözleşmesi olarak 

kurulduğunu anlamak için anahtar niteliğindedir. Baba katli, sembolik düzeni regüle 

eden kurucu otoritenin el değiştirmesi ve tek elden, daha geniş bir kolektivitenin 

                                                            
158 Carole Pateman, a.g.e., s. 91.  
159 Sigmund Freud, Totem ve Tabu, Say Yayınları, İstanbul, 2012.  
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iktidarına devredilmesidir. Oğulların babayı katletmesi sadece babanın iktidarını 

reddetmek ve sivil toplumu kurabilmek için değil, aynı zamanda, (tam da toplum 

sözleşmesi içinde bastırılan/gizlenen cinsel sözleşmeden dolayı) kadınları kendilerine 

rezerve etmek veya Baba'nın kadınlar üzerindeki tekelini kaldırmak manasını da taşır. 

Bunun siyasal düzeyde gördüğü kurucu işlevi açıklamak için Oedipus kompleksi ve 

Baba'nın ne manaya geldiğini biraz açmam gerekir.  

Freud'un Oedipal kompleksi kuramsallaştırmaya çalıştığı dönem, aynı zamanda 

klinik anlamda gerçek babaların yetersizliği ile karşılaştığı, bundan dolayı da Oedipal 

baba ile kastarasyon meselesini daha yakından ele almaya başladığı dönemdir.160 Klinik 

vakaları ile kendi teorisi arasındaki boşluğu kapatmak üzere "ilk baba" mitini 

kurgulayan Freud, bir zamanlar çok güçlü bir gerçek babanın (Urvater) olduğunu, bu 

babanın filogenetik161 hafızada çok güçlü bir yer işgal etmesinden ve kolektif bir miras 

olarak daha sonraki her gerçek babaya aktarılmasından dolayı, (güçlü ya da zayıf) her 

babanın Oedipal pozisyonu işgal ettiğini söyler.162 Buradan hareketle insanları, penise 

sahip olan ve kastarasyon korkusu yaşayan (erkek) ile penise sahip olmayan ve bunun 

için haset eden (kadın) olarak ikili bir karşıtlığa oturtan Freud, Baba'yı sembolik 

düzeyde değil, hala gerçek Baba olarak ele alan özcü bir noktada durur. Totem ve 

Tabu'da anlatılan Baba hikâyesi, bütün kadınlara erişim hakkını tekelinde tutan, bu 

yüzden oğullar tarafından bir komplo ile öldürülen bir Baba'nın hikâyesidir. Bu cinayeti 

işleyen erkek kardeşler, kadınlara erişim için birbirlerini öldürmemek için ensest 

yasağını tesis ederler ve babayı öldürmekten dolayı duydukları suçluluğu kapatmak için 

(kendileri de daha sonra baba olacakları için de) Baba figürünü itaat edilmesi ve saygı 

                                                            
160 Paul Verhaeghe, "Baba İşlevinin Çökmesi ve Bunun Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerindeki Etkisi", (çev. 
Özgür Öğütcen) Suret: Psikokültürel Analiz ( Atalar, Babalar, Hayaletler), Sayı 2, 2013, s. 203. 
161 Filogenetik çeşitli organizma grupları, türler ve topluluklar arasındaki evrimsel ilişkiyi araştıran bilim 
dalıdır.  
162 Paul Verhaeghe, a.g.m., s.203.  
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gösterilmesi gereken bir figür olarak kurarlar. İtaat edilmesi gereken bir otorite figürü 

olarak bu sembolik düzeydeki Baba ile gerçek baba arasındaki farkın neredeyse hiç 

olmadığı Freudian kavramsallaştırma üzerinden, oğulların baba kültünü ve ataerkil 

düzeni kurması açıklanır. Ancak, Verhaeghe'nin de belirttiği üzere, bu hikâyelendirme 

kendi içinde tutarsızdır, çünkü kastarasyon korkusuna yer verilmediği gibi anne figürü 

de eksik bırakılmıştır.163  

Bu kurucu hikâyenin daha detaylı ve tutarlı bir versiyonu Musa ve Tektanrıcılık164 

kitabında verilir. Tüm tek tanrılı dinlerdeki peygamberlerin her birinin Baba figürünü 

yeniden kuran, her biri kendi oğluna sahip Babaların tekrar tekrar inşa edildiği bir süreç 

vardır bu sefer. Musa paganizme karşı tek ve yalnız bir Baba'yı (Tanrıyı) tesis etmiş bir 

oğuldur. İsa, "Baba-Oğul-Kutsal Ruh" üçgeninde oğul olmuş ve Baba'yı (Tanrıyı) 

kurmuştur. Muhammed de aynı şekilde tek ve biricik Allah ile Baba'yı kurmuş oğuldur. 

Verhaeghe, bu noktada çok önemli bir tespit yaparak bu hikâyede ilk babanın 

öldürülmesi yerine, daha fazla baba figürünün tekrar tesis edilmesi amacıyla, kendisini 

kurban eden oğullar görür.165 Yani dişil olanın tehdidinden ve gücünden korkan oğul, 

kendisini korumak için babaya ihtiyaç duymaktadır. Bu da ilksel Oedipal anksiyetenin 

babaya yönelik değil, anneye yönelik olduğunu; anne (dişil) karşısında duyulan korkuya 

bir savunma olarak (sembolik) Baba'nın yaratıldığını gösterir.  

Ancak kanımca bu noktaya bir ek daha yapmak gerekir. Anne 'ye duyulan 

korkunun altında arzu vardır. Ya da bir başka deyişle dişil karşısında duyulan korkunun 

arzu ile diyalektik bir bağlantısı vardır. Lacancı bir perspektiften arzu, eksiklikle olan 

ilişkidir.  Bireyi, ontolojik boşluğunu/eksikliğini kapatmaya yönelten itkidir ve ancak bir 

"öteki"nin gözünden doğru kurulur. Yani eksikliğin öznesi, tamamlanma fantazisini 

                                                            
163 Paul Verhaeghe, a.g.m., s.205.  
164 Sigmund Freud, Musa ve Tektanrıcılık, Cem Yayınevi, İstanbul, 2006.   
165 Paul Verhaeghe, a.g.m., s.205.  
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ancak arzusunu yönelttiği "öteki"ne çarpıp kendine döndürdüğü noktada kurabilir. Peki, 

ilk öteki olarak anne nasıl bir ilksel arzu nesnesi olur?   

Kadın- erkek fark etmeksizin, insanın ilk doğduğu andan itibaren arzu nesnesi 

annedir (anneyi bakım veren anlamında kullanıyorum). Bebek tek başına 

yaşayamayacağı için doğduğu andan itibaren anne ile simbiyotik bir ilişki içindedir. 

Büyümeye başlayıp sembolik düzene ve dil alanına girdikten sonra anne ile bütün 

olmadığını, yani eksik olduğunu fark eder. İşte bu noktada anneye duyduğu arzu (tam 

olma/yeniden bütün olma arzusu), bu ilksel travma ile başa çıkma ilişkisidir. Eksik 

olduğunu fark eden özne, anne ile tam olma arzusu dolayımı ile "Öteki olarak annenin" 

gözünden doğru tam olmaya çalışır- (onu arzular ve onun arzusunu kazanmaya çalışır). 

Arzu nesnesi burada Lacan'ın  objet petit a dediği şeydir. Objet petit a sembolik düzene 

girildikten sonra arda kalan kalıntıdır; bir hâkim gösterenin diğer tüm gösterenlerin 

üzerinde işlev görüp ürettiği temsilin veya anlamın artığı, temsil edilemeyen hakikati 

anıştıran artıktır.166 Zizek, objet petit a'yı, eksiklik, yorumun sembolik hareketi içinde 

yerleşmiş olan (temsil edilemeyen) hakikati hatırlatan şey, sembolik düzenin 

merkezinde duran delik, açıklanmayı-yorumlanmayı bekleyen boşluk olarak açıklar.167 

Anne arzusu dediğim ilksel arzu, anneyi elde etme, onunla cinsel olarak birlikte olma 

arzusu değil, dil öncesi bütünlük halinde olduğu gibi, onun bir parçası olma arzusudur. 

Bu aynı zamanda kendini ayrı bir özne olarak yok etmek demek de olduğundan dilsel bir 

karşılığı yoktur. Bu yüzdendir ki, kendini simgesel düzende ifade edemez, dilde karşılığı 

yoktur. Objet petit a bu yüzden ele geçirilmesi imkânsız olan arzu nesnesini, hakikatin 

anlamlandırılamayan, sadece ucundan hissedilen "fazla"sı ile başa çıkabilmek için 

yaratılan fantezi nesnesini anlatan şeydir. İlksel eksiğin fantazmatik karşılığı olarak da 

                                                            
166 Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, Parasitic Venture Press, 
Toronto, 2011.   
167 Slavoj Zizek, "Troubles with the Real: Lacan as a Viewer of Alien", How to Read Lacan, W.W.Norton& 
Company, New York& London, 2007, pp.61-78.  
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ifade edebileceğimiz objet petit a öznenin ne olduğunu anlamlandıramadığı ama orada 

olduğunu hissettiği bir şeydir. Bu yüzden de aramaktan vazgeçmediği ama asla ulaşmak 

istemediği, etrafında dolaştığı ama hiçbir zaman bul(a)madığı bir şeydir. 

 İşte bu ilksel arzunun (bütünleşme fantazisinin) etrafında dolaşma sürecini 

etkileyen bir de Baba (yasa, yasak, otorite, sosyal düzenin kurucusu vb.) vardır. İlksel 

arzunun, Baba'nın Adı168  tarafından yasaklanması/bastırılması (ensest yasağı vb.) 

travmatik bir süreç olarak çıkar. Tamamlanma fantazisi ile eksikliği gidermeye çalışan 

özne arzu duyarken, Baba'nın Adı dolayımıyla da korkuyu (kastarasyon korkusunu) aynı 

anda ve diyalektik bir ilişki içinde yaşar. Çünkü Baba'nın Adı, hem arzuyu bastırmaya 

yöneliktir, hem de duyulan arzu karşısında yarattığı korkuyu gidermek için sembolik 

düzeni inşa edicidir. Kastarasyon endişesinin bastırılması için, arzu nesnesinin 

denetlenmesi, bastırılması ve kontrol altına alınması gerekir. Bir arzu mecrası olarak 

genelde dişilin, özelde kadın bedeninin sürekli denetim, kontrol ve baskı altında 

tutulmaya çalışılması belki de bundandır. Ve yine içinde yaşadığımız fallik düzende, 

erekte olmuş bayraklar, anıtlar, süngüler ve benzeri birçok fallik sembolün de altında bu 

kastarasyon endişesi vardır. Aslında Lacan'ın  "kadın yoktur" derken belki de demek 

istediği budur. Çünkü görülebildiği üzere, ataerkil düzende bu arzu ve korkunun öznesi 

olarak hep eril olanın "ben", dişil olanın "öteki" olarak koyutlanması, bu dolayım ile dişil 

olanın hep bir fark, yani eril olmayanı imlemenin alanı olarak kodlanması söz 

konusudur.169  

                                                            
168 Baba Adı, Lacan'da hem yasa koyucu hem de cezalandırıcı olandır. Malcolm Bowie, Lacan, Dost 
Yayınları, İstanbul, 2007, s. 107.  
169 Bu kodlamanın nasıl olduğunu hem Lacan'ın karmaşık dilinden dolayı, hem de bu tezin sınırları 
dahilinde anlatılmasının imkansızlığından dolayı oldukça zordur. Ancak, insanların cinsiyetli varlıklar 
olarak inşa edilme sürecinde operasyonda olan söylemler ve pratikler yanında, eksiklik ile nasıl başa 
çıktıklarının sembolik-bedensel bir boyutu olduğunu söyleyenler vardır. Bu yaklaşıma göre, kız-erkek 
olduğu fark etmeksizin, ilk arzu nesnesi olarak anne (bakım veren) ile bütün olmadığını anlayan çocuk, dil 
alanına girdikten sonra bedensel-sembolik bir yerden dişil ya da eril olanla özdeşleşmeye başlar. İçinde 
yaşadığımız sembolik ve söylemsel düzeyde vajina sahibi çocuğun, annesinin arzusunu onunla 
özdeşeleşerek "kadınlaşarak" edinmesi daha muhtemel iken, penisi olan çocuğun annenin arzu nesnesi 
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Kısacası adına modernite de dediğimiz yeni patriarkal düzen, dişilin  (arzu ve 

dolaysıyla korku nesnesi olarak) bastırılması üzerine bina edilen bir düzendir. Bu 

modern patriarkal düzende, sivil toplum doğa durumundan ayrışırken aynı zamanda 

aile ve evlilikten soyutlanır.  “Eşitler-arası toplum sözleşmesi” kılığında duran bu yeni 

düzen aslında her biri birer aile reisi olan erkek kardeşlerin mutabakatıdır. Bu 

mutabakatta yurttaşlık, erkeklik ve aile reisi olmakla o kadar bağıntılandırılmıştır ki, 

Arneil bu durumu açıklamak için “Yurttaş, koruması ve bakması gereken bir hane 

olmaksızın yurttaş olamaz” der. 170 Bir başka deyiş ile yurttaş, erkek olarak hayal edilir; 

bu erkek kendisine tabi olduğu varsayılan kadınlar ve çocukların hamisi olan bir "aile 

reisi"dir.  

 Pateman, sivil toplumu kavramsallaştırırken ev-içi yaşamı “unutan” ve yurttaş 

olmakla aile reisi olmayı eşleyen bu soyutlamada ortaya çıkan “özel-kamusal” ayrımının 

sivil toplumun esas öznesi kabul edilen erkeklerin bir ayrımı olarak yeniden 

kurulduğunu söyler.171 Burada Pateman’ın “yeniden kurulma” derken ne demek 

istediğini anlatmak için bir parantez açıp “özel-kamusal” ayrımının moderniteye özgü 

olmadığını belirtmem gerekir. Antik Yunan’da oikos/polis olarak karşımıza çıkan bu 

ayrımda, Oikos, maddi yeniden üretimin kadınlar ve köleler (idiotes) üzerinden döndüğü 

bir zorunluluk ve belirlenmişlik alanı olarak durur. Aynı zamanda şehir manasına da 

gelen Polis ise kamusal etkinliğin gerçekleştiği ve erkeklerin yurttaşlar (polites) olarak 

kendilerini tayin edebilme özgürlüğünü kullanabildikleri alandır. Bu alanlar modern 

                                                                                                                                                                                          
olmak için onun baktığı yere, babaya bakarak ve onunla özdeşleşerek "erkekleşmesi" de daha 
muhtemeldir. Bu süreçte penis, bir "eksik olmayan"- "tamlık" sağlayan bir sembol işlevi görür.  Bu kız ve 
erkek çocukların (daha genel ve doğru ifade edecek olursak dişil ve erilin) eksiklik ile nasıl başa 
çıktıklarını da düzenleyen sembolik bir düzenek olarak işler. Dişil olan eksikliği farkında olarak, onu daha 
kolay içerleyerek hareket ederken, eril olan tam-mış gibi yaparak, eksikliği hep dışarıya, eril olmayana 
(dişile) havale ederek başa çıkmaya çalışır. Bu yaklaşımın biyolojik indirgemeci gibi duyulması kuvvetle 
muhtemeldir. Ancak bu yaklaşımın daha soyut düzeyde düşünülmesi, eril ve dişil olanla ilk özdeşleşmenin, 
insanların biyolojik cinsiyetini değil, öznenin ontolojik eksikliği ile başa çıkmasının bedensel-sembolik bir 
boyutu olarak okunması gerekir.  
170 Barbara Arneil, Politics and Feminism, Blackwell Publications, Oxford, 1999, s.227.  
171 Carole Pateman,a.g.e., s. 285.   
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“özel-kamusal” ayrımında olduğu gibi birbirine karşıt olarak kurulmaz. Daha ziyade, 

birbirine yaslanan ve bağıntı içinden kurulan alanlardır; öyle ki Habermas oikos/polis 

ayrımını anlatırken Antik Yunan’da kamusal hayata katılabilmenin bir koşulu olarak özel 

hayatta özerk bir aile reisi olmak gerekliliğinden bahseder ve “poliste bir şahsın özerk 

konumu, oikos’taki despotluğuna bağlıdır. Hayatın yeniden üretimi, kölelerin çalışması, 

kadınların hizmeti, doğum ve ölüm oikos despotluğunun şemsiyesi altında cereyan eder; 

zorunluluk ve geçicilik âlemi özel alanın gölgesinde gizlenir” der. 172 

Modern toplum sözleşmesi, özel ve kamusal alanları birbirine karşıtlık içinde 

kurup sistematikleştirirken ve ev-içi ile evliliği politik alanın dışında tutarken kadınları 

yurttaş olarak kabul etmez. Olympe de Gouges’u giyotine gönderen, Mary 

Wollstonecraft’ı sürgün hayatı yaşamaya zorlayan ve daha sonraları iki yüzyıl boyunca 

Avrupa ve Amerika’da yürütülen süfrajet hareketinin mücadelesinin temellerinde de 

“Erkek Kardeşler Sözleşmesi”nin kadınlardan çaldığı temel yurttaşlık haklarına ulaşma 

derdi vardır. Zaten bu yüzdendir ki, bugün bile kadınlar yurttaş olduklarında erkeklerle 

aynı biçimde yurttaş olmazlar173 ve yurttaşlıkları ulus-devlete müdahil edildikleri 

metaforik düzeyden biçimlenir. Bir başka deyişle, kadınları birey olarak değil de 

cinsiyetleri üzerinden vatandaşlığa dâhil eden Batılı liberal modernist siyasal düşünce, 

özel alan-kamusal alan ayrımını sistem haline getirir ve patriarkinin ürettiği her türlü 

şiddetin ve otoriter iktidar ilişkisinin üzerini örter.174 Bu mealde aslında klasik 

patriarkiden bir kopuş gibi anlatılan ve tüm bireylerin eşit haklar etrafında özgürleştiği 

iddiası üzerinde kurulan modern toplum sözleşmesi, bir “Erkek Kardeşler 

Sözleşmesi”dir ve klasik patriarkinin moderniteye tercüme edilmiş formudur.  

                                                            
172 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s. 60.  
173 Carole Pateman, “The Patriarchal Welfare State”, The Public and Private (ed. John B. Landes) Oxford 
University Press, Oxford, 1998, s. 241-245.  
174 Zilah Eisenstein, The Radical Future of Liberal Feminism, Longman, New York, 1981, s. 14.  
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Erkek Kardeşler Sözleşmesi’nde kadınlar, artık tüm otoritenin kaynağı olan 

babaya değil, bu otoriteyi kendi arasında yeni bir cinsel sözleşme ile paylaşan erkek 

kardeşler birliğine tabidir. Bu tabiiyet evlilik sözleşmesi ile garanti altına alınırken erkek 

kardeşlerin baba katlinden (parricide) sonra koydukları üç kural üzerinden olur. 

Bunlardan biri, katlin bir daha gerçekleşmeyeceği ile ilgili yasaktır. İkincisi erkek 

kardeşlere cinsel sözleşme bağlamında eşit haklar verilmesidir ve bununla bağlantılı 

olarak üçüncüsü de ensestin düzenli evlilik sistemi ile yasaklanmasıdır.175 Bu bağlamda 

cinsel sözleşme etrafında kurulan Erkek Kardeşler Sözleşmesi, Foucault’nun anlattığı 

cinsellik ve ittifak dispozitiflerini anıştırdığını söylemek yanlış olmayacaktır.  Foucault 

tüm toplumlarda, cinsel ilişkilerin bir ittifak dispozitifi oluşturmaya mahal verdiğini ve 

bu ittifak dispozitiflerinin de evlilik sisteminin kurulması, akrabalığın gelişmesi, 

isimlerin ve malların nakli ve benzeri gibi durumların düzenlenmesi olarak karşımıza 

çıktığını söyler.176 Bir başka deyişle, bir ittifak dispozitifi olarak Erkek Kardeşler 

Sözleşmesi (ve bu sözleşmenin üzerine bina edilen ulus-devlet) cinsel ilişki etrafında 

açık ya da zımni olarak kurulan çeşitli söylem ve pratiklerin birbirine bağlandığı bir 

network olarak okunabilir.  Bu network, belli bir tarihsel dönemde cinsel ilişkiler 

etrafında yapılandırılan iktidar ilişkilerini ve bu iktidar ilişkilerine karşı direniş 

alanlarını yönlendirir. Nitekim karşımıza Erkek Kardeşler Sözleşmesi olarak çıkan ittifak 

da kadınları eşit ve özgür bireyler olarak değil, cinsel varlıklar olarak 

bedenselleştirdiğinden, Fransız İhtilali'nin mottosunda bulunan özgürlük ve eşitlik 

(liberté ve égalité ) de aslında erkek kardeşlerin kadınların bedenine ve emeğine ulaşma 

özgürlüğü (çünkü artık baba yoktur) ve eşitliğidir (çünkü artık tüm erkek kardeşler 

kadınlara ulaşmakta eşittir) .  

                                                            
175 Carole Pateman, a.g.e.,, s. 108.  
176 Michel Foucault, History of Sexuality, s. 140.  
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 İşte modernitenin bir fonksiyonu olarak milliyetçiliğin söylem ve pratikleri tam 

da bu modern patriarki içinden doğru, hatta onunla eş zamanlı biçimlenmiştir. 

Milliyetçilik, erkek kardeşler (fraternité) olarak burjuvazinin, babaların babası (patria 

potestas) olan tanrının iktidarını ve tanrının dünyada cismanileşmiş halini temsil eden 

“baba-kralın” hükmünü sona erdirip ulus-devleti kurdukları, aynı zamanda kendi 

iktidarlarını “toplum sözleşmesi” ile meşrulaştırdıkları noktadan türemiştir.  Bu 

yüzdendir ki milliyetçilik, toplumsal cinsiyet ve heteroseksüelliğin icadı ile modern 

erkekliğin inşası iç içe geçmiş ve birbirine ayrılmaz derecede bağlantılı süreçlerdir. 

 Bir hayali cemaat olarak milleti mümkün kılan millet fantezisinin peşine 

düşerken sorduğumuz “Milleti hayal eden kimdir?” ve “Bir fantezi olarak milliyetçilik 

cinsiyetsiz midir?” sorularının cevabı da aslında burada yatar. Patria potestas olarak 

tanrının dünyadaki temsilcisi olan kralı (Babayı) öldürerek onun yerini alan burjuvazi 

(erkek kardeşler), sekülerleştirdikleri yeni toplumsal düzende “tanrısal olan” her türlü 

güç, otorite ve özelliği kendi bedenine giyinerek modern erkeği (ki bu erkek aynı 

zamanda ulusun makbul ve heteroseksüel erkeğidir) inşa etmeye başlarlar. Ancak hem 

bu inşayı hem de bir hayali cemaat olarak milletin yaslandığı heteronormativiteyi daha 

iyi anlamak için, modernitenin özgür, otonom birey (erkek) açısından yarattığı ontolojik 

krize değinmem gerekir. Çünkü Batı modernitesi içerisinde sivil toplumun kurucu 

unsuru olarak görülen Toplum Sözleşmesinin bir Erkek Kardeşler Sözleşmesi olduğunu 

ve “Batılı özgür, otonom birey”in aslında “erkek bireyi” ifade ettiğini göstermek, 

patriarkinin tarihsel devamlılığını açığa çıkarmak açısından önemli olsa da, 

milliyetçiliğin kadınları metaforik, erkekleri ise metonimik düzeylerde içerimlemesini 

açıklamak açısından hala yetersizdir. Patriarkinin devamı, modernite- Erkek Kardeşler 

Sözleşmesi- milliyetçilik bağıntısı üçgeninde kurulan iktidar ilişkilerinin bileşenlerinden 

sadece biridir. Bu bağıntının içinden kurulan modern/milli erkekliği (ve kadınlığı) 
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anlayabilmek için diğer bileşenlere, yani bir bio-iktidar aracı olarak heteroseksüelliğin 

bedenleri nasıl ürettiğine ve elbette ki modernite-milliyetçilik bağıntısında kurulan yeni 

zaman ve uzam algısına bakmak gerekir. 

 

B) Ölüm/Hiç Olma Korkusuna karşı Yeni Teleolojiler: Heteroseksizm ve 

Milliyetçilik  

 Hem heteronormativitenin icadı hem de modernite-milliyetçilik bağıntısında 

kurulan yeni zaman ve uzam algısı, “Baba'nın (Tanrının) ölümü” ile ortaya çıkan 

ölüm/hiç olma/yok olma endişesi ile doğrudan bağlantılıdır. Hatırlanacağı üzere 

“Cinsiyet Teknolojisi” başlıklı bölümde Heidegger’e referansla modern teknolojinin 

dünyayı hesaplanabilir/tüketilebilir bir rezerve dönüştürmesi ve bu dünya ile ilgili 

“hakikati”, kendi kendine hâsıl olmayı ifade eden bir hadise olmaktan çıkarıp otonom 

insan öznesinde temsil edilen bir şeye evrelttiğini anlatmıştım.  

Modernite öncesinde tanrısal zaman ve uzam içerisinde yaşanan dünya, 

modernite ile birlikte hesaplanabilir, sınırlandırılan, çerçevelendirilen ve bilim ile ortaya 

çıkan bir mevhum olurken, ölüm kavramında da değişiklikler oluyordu. Tanrısal zaman 

içerisinde yaşam ve ölüm, patria potestas’ın takdirinde olan mevhumlardı; dolayısıyla 

yaşam ve ölüm arasında bir kopuştan çok bir devamlılık telakki ediliyordu. Bu zaman ve 

uzamın, sınırlandırılabilir, hesaplanabilir ve çerçevelendirilen bir şeye dönüşmesi ile 

birlikte, ölümü “bir dünyadan daha güzel bir dünyaya geçişin kapısı” olarak 

konumlandıran anlam haritaları değişti. Ölüm, artık bir devamlılığın değil, kişiyi (aslında 

sevgi nesnesi olarak Öteki'yi) hayattan ayıran, devamsızlığın, kopuşun, bir hiçleşme ve 

yok olmanın kendisi haline geldi.  

Batı’da Ölümün Tarihi adlı kitabında Philippe Ariés ölüm algısında ortaya çıkan bu 

değişimleri açıklarken “Ehlileştirilmiş Ölüm (la morte apprivoisée)”, “Vahşi Ölüm (la 
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morte sauvage)” ve “Yasak Ölüm (la morte interdite)” olarak üç kavramsallaştırma 

yapar.177 “Ehlileştirilmiş Ölüm” insanların ölümü tabii ve yakın bir durum olarak 

algıladıkları, yumuşatılmış ve görece önemsiz bir tavırla karşıladıkları bir durumdur.178  

Ortaçağ'dan 19. yüzyıl başlarına kadar insanların tevekküle karşıladığı, yabancı değil 

aşina olunan, bir yok oluştan ziyade bir "kader uykusu" manasına gelen ölüm, 

moderniteye kadar bastırılan bir mevhum değildir. Ancak modernite ile birlikte ölüm 

algısında bir değişim görülmeye başlanır. Artık kişinin kendisinin değil, bir başkasının 

ölümü önem kazanır. O güne dek kişinin evinde, kendi döşeğinde ölmesi, korkulan değil, 

yaşam sürecinin doğal bir uzantısı iken, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren korkulan, mekân 

olarak uzaklaştırılması gereken; aynı zamanda da çeşitli tören ve kıyafetlerin dekorunda 

ritüelize ve romantize edilen bir şey olmaya başlar. Artık ölüm, tabii bir süreç değil, 

korkulan ve endişe üreten, bu yüzden de aşırılaşmış, kişisel bir kült haline gelir. Çünkü 

modern teknoloji ile beraber ölmek, dinsel dünyanın manasızlığını, uhrevi yolculuğun 

kifayetsizliğini söyleyen pozitivizmin alanı olmuştur artık. Aries'in "Yasak Ölüm" dediği 

şey tam da budur.179 Modern toplum için artık ölüm "ben"in değil, "sen"in (öznenin 

kendini tanımladığı yer olarak Öteki'nin) ölümüdür. Bu yüzden de hayatın anlamını 

kuran şeyin kaybolması, yok olması manasına gelmektedir. Tam da bundan dolayıdır ki, 

uzağa sürülmesi, bastırılması gerekir. 

 Nitekim 19. Yüzyıl ile beraber mezarlıklar artık şehir içinde, insanların her gün 

dolaştığı ve gündelik hayatın doğrudan parçası olan yerlerde değil; her gün görülme 

imkânı olmayan, ancak özel olarak ziyaret edilirse görülebilir olan şehir dışı mekânlara 

taşınır. Modernite ile ölüm, dışa (bilinç dışına) ötelenmesi gereken bir hiçleşme ve yok 

olmanın kendisi haline gelmiştir.  

                                                            
177 Philippe Ariés, Batı’da Ölümün Tarihi, (Çev. Işın Gürbüz), Everest Yayınları, İstanbul, 2015.  
178 Philippe Ariés, a.g.e., ss. 29-45.  
179 Philippe Ariés, a.g.e., 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



97 
 

Şüphesiz ki, hiçleşme/yok olma, kendi devamlılığını sağlayan, otonom ve özgür 

birey kurgusu için başa çıkılması en güç endişe kaynaklarından biridir.180 Bu endişenin 

örtülmesi için hayatın (yani doğanın) kontrol edilebilir, yönetilebilir bir şey haline 

gelmesi, aynı zamanda ölümün (yine doğanın) rasyonel ve açıklanabilir bir şeye 

dönüşmesi gerekir. Çünkü modern birey (erkek), Baba'yı (tanrıyı-kralı) öldürürken, hem 

varlığının devamını hayal ettiği uhrevi sonsuzluğu hem de bu sonsuzluk tahayyülünü 

mümkün kılan uzam ve zamanı kaybediyordur. Bu ontolojik krize cevap olarak seküler 

ve bilimsel bir devamlılık/ölümsüzlük imkânı kurmak icap ederken; bu 

devamlılığın/ölümsüzlüğün kendi konumlandıracağı yeni bir zaman ve uzam yaratmak 

elzem hale gelir.  

 İşte tanrısal teleolojinin yerini alan yeni teleolojiler, yani heteroseksizm ve 

milliyetçilik teleolojileri, tam da modern bireyin (erkeğin) bu ontolojik krizine cevap 

olarak ortaya çıkar. Artık ölüm ile yok olma endişesinin önüne geçecek devamlılık 

tahayyülünü mümkün kılan şey biyolojik üremeyi normatif zemine oturtacak 

heteroseksüel ilişki olacak; zürriyet devamı için bilimsel/biyolojik olarak sınırlandırılan 

beden ve buna bağlı olarak nüfus üretimi de modernitenin başat unsurları haline 

gelecektir. 

 “Aydınlanma ve Biyolojik Cinsiyetin İcadı” bölümünde de anlattığım tek cinsiyet 

modelinden çift cinsiyet modeline geçiş ile cinsellik ve cinsel birleşmenin manalarındaki 

değişimin temelinde de bulunan bu ontolojik kriz, doğanın belirleniminden özgürleşmek 

isteyen modern (erkek) bireyin, yeni düzeni stabilize etme derdi ile bütünleşmiştir. Bu 

dert özellikle de ölüm gibi kontrol edilemeyen doğanın, tam da ölüm/hiç olma 

korkusuna mesafe almak amacıyla, kontrol edilebilir hale getirilmesi isteğini üretirken, 

doğa, tanrıyı öldüren modern (erkek) bireyin, tanrının yarattığı muhteşemliğin altındaki 

                                                            
180 Steve Garlick, "What is a Man? Heterosexulaity and the Technology of Masculinity", s.163. 
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rasyonalite ve düzeni keşfedeceği mecraya dönüştürülür. Modern (erkek) insan, artık 

doğayı keşfetmesi gereken, dış görünüşlerden hareketle doğanın kalbinde/derininde 

yatan amacı okuyacak olan, onun içine dokunulabilen, karanlığı açan/aydınlatan, 

ölçülebilenin ve teşrih edilebilenin kodunu çözmekle mükellef birey demek olur.  

Örneğin 17. yüzyıla kadar tıbbi bakımın bir parçası olan bitkiler, 18. yüzyıldan 

itibaren botanik biliminin konusu olmaya başlar. Avrupa sömürgelerinden getirilen 

bitkiler “ırksal” ve “cinsiyet” açısından sınıflandırılarak “ehlileştirilir”.181 Garlick’in 

detaylı bir şekilde gösterdiği üzere, biyoloji biliminin gelişmesine temel olan botanik 

bilimi bu dönemde bitkilerin meyvelenmeyi (üremeyi) sağlayan dişi ve erkek organlarını 

açıklamaya yönelir ve bu durum, Tanrının üreme/çoğalma sağlamak üzere birbirini 

tamamlayıcı doğal yapılar yaratmasının göstergesi olarak sunulur.182 Bu pratik, aynı 

zamanda tanrının ölümü karşısında ortaya çıkan düzenleyici otorite boşluğunun “doğa 

kanunu” ile doldurulması ve ilahi gizin doğanın kalbine yerleştirilmesi demektir. Yani 

modern kavramsallaştırmada ilahi olan, artık doğa ve onun kontrol gücünü eline almış 

insandır (erkektir).  

“Homoseksüel”, “heteroseksüel”, “hayat”, “organizma” vb. kavramların dilde 

zuhur etmeye başladığı bu dönemde, bitkilerin fiziksel yapılarını ve üreme organlarını 

isimlendirmek için “soy”, “tür”, “dişi organ”, “erkek organ” kavramları da üretilir ve 

“cinsiyet” (ve heteroseksüellik) doğanın özüne yerleştirilir. Londa Schiebringer’in deyişi 

ile 18. yüzyıl botanik biliminde heteroseksüel eşleşme ve üreme obsesyonu etrafında 

gelişen bu bilimselleşme, sadece bitkileri cinsiyetlendirmekle kalmaz, onları 

“insanlaştırarak”, karı-koca yapar.183 

                                                            
181 Steve Garlick, “Organising Nature, Sex, Philosophy and the Biological”, Philosophy& Social Criticism, 
vol.35, no. 7, 2009, pp:823-840  
182 Garlick, a.g.m. s. 827.  
183 Aktaran Garlick, a.g.m., s.827. ( Londa Schiebinger, Nature’s Body: Gender in the Making of Modern 
Science, MA: Beacon Press, Boston,1993) 
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 Bu bilimselleşme cinsel fark mevhumunun doğallaştırılması ve 

bedenselleştirilmesine mahal verirken, tanrının ölümü ile ortaya çıkan yeni toplumsal 

hiyerarşilerin de meşruiyet zemini olur. Aydınlanma öncesinde cinsel arzu, ilahi/tanrısal 

doğanın insanlardaki gücünü temsil ederken, sekülerleşme ile birlikte doğal ve sosyal 

düzeni bozan, dolayısı ile de bastırılması ve kontrol altına alınması gereken bir şeye 

dönüşür.184 Çünkü kontrol edilemeyen cinsel arzu hem “Erkek Kardeşler Sözleşmesi” 

aracılığı ile kurulan (ve kastarasyon korkusunu azaltan) evlilik merkezli yeni toplumsal 

düzeni, hem de bu toplumsal düzenin üzerine yaslandığı üreme ekonomisini tehdit eden 

bir unsurdur. Nitekim farklı yazarların vurguladığı üzere, mastürbasyon ve eşcinsellik 

tam da üreme ekonomisinin dışında bir cinsel haz/arzu ile bağlantılı olduğundan birçok 

Aydınlanma düşünürünün yazılarında “doğal düzeni bozan/çözen”  endişe noktaları 

olarak ele alınıyordu.185 

 Örneğin Mosse, 18. yüzyılda gelişen tıp literatüründe mastürbasyonun kişiyi 

solgun, enerjisiz bırakan ve kadınsı kılan bir mevhum olarak ele alındığını, 

mastürbasyon yapmanın kişilerde iradesizlik, kontrolsüzlük ve melankoli yaratan bir 

eylem olarak tanımlandığını anlatır.186 Thomas W. Laquer da, Rousseau’nun çocuk 

eğitimi ile ilgili yazdığı Emile kitabına referans vererek, Rousseau’nun cinsel ifadeyi 

doğal olarak karı ve koca arasındaki çiftleşmede gördüğünü, mastürbasyon ile kışkırtılan 

cinsel arzunun doğa için ciddi sorun teşkil ettiğini söylediğini yazar.187 Immanuel 

Kant’ın doğaya karşı işlenen suçlardan (crimina carnis contra naturam) biri olarak 

tanımladığı mastürbasyonun (diğerleri de eşcinsellik ve barbarlıktır)188 Aydınlanma 

                                                            
184 Seksin ve arzunun tarihsel olarak nasıl anlamlandırıldığı ve arzunun denetim altına alınması sürecini 
anlatan önemli bir çalışma olarak bkz. Robert Muchembled, Orgazmın Tarihi, (çev. İsmail Yerguz), Sel 
Yayıncılık, İstanbul, 2011.  
185 Thomas W. Laquer, Solitary Sex. A Cultural History of Masturbation, Zone Books, New York, 2003. 
186 George L. Mosse, a.g.e, s. 27.  
187 Thomas Laquer, a.g.e.,s. 53 
188 Steve Garlick, a.g.m., s. 838.  
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düşünürleri tarafından insanı hayvan doğasına "alçaltan", kendi türü içinde değersiz 

kılan bir eylem olarak görülmesi tesadüf değildir. Tanrının ölümü ile boşalan düzenleyici 

otorite boşluğunun “doğa kanunu” ile doldurulması ve doğal sistemin yeni ifadesinin 

evlilik ve üreme odaklı cinsellikte somutlaşması modern epistemolojinin diğer ikilikler 

gibi,  haz ve üreme arasında da ayrışmayı getirir.  

Bununla birlikte yeni uzam, sınırları belirlenmiş “vatan toprağı” olarak belirirken, 

ezelden ebediyete uzanan “ulus (soy) anlatısı” da tanrısal zamanın yerini alan, zürriyet 

devamı ile ilintili olarak, sonsuzluk duygusunu tahayyül etmeyi mümkün kılan yeni 

zamansallık olarak ortaya çıkar. Modern düzenin seküler teleolojileri olarak 

heteroseksizm ve milliyetçilik, bedenleri cinsiyetlendirirken veya devamlılık duygusunu 

bio-politika ve milli zaman-uzam algısı üzerinden kurarken, Hıristiyan felsefesinden 

kökten bir kopuşla değil, bu geleneğin felsefi bakışından devşirdiği zemine yaslanarak ve 

onu yeniden tanımlayarak kurulur. Öyle ki, Hıristiyanlık felsefesinin kurucu 

unsurlarından olan Apocalyptica (cennetten kovuluş) anlatısında, güzelliği, kontrol 

edilemezliği ve şeytana uyması ile “erkeği” (Adem’i)  yoldan çıkaran “kadın” (Havva), 

modern bireyin ontolojik krizinin tam göbeğinde duran ölüm/yok olma/ hiçlik/ 

bilinemezlik ile özdeşleştirilecek ve aynen doğa gibi kontrol edilmesi gereken bir dişi 

beden olarak inşa edilir. Modernitenin kurduğu bu kadın bedeni bir yandan 

ölüm/bilinemezlik ile özdeşleştirildiği için kontrol edilmesi/kapatılması gereken bir 

beden olacak; kamusal alandan dışlanarak özel alana evlilik sözleşmesi ile bağlanacak, 

ama öte yandan da yine ölümün yaratacağı yok olma duygusunun önüne geçecek soyu 

(ulusun çocuklarını) doğuracak, yani "anne" olacaktır. Buna mukabil, artık Baba'nın 

(tanrının) yerini alan modern erkeklik de doğanın kontrolünü elinde tutan ve nedenin 

(reason) taşıyıcıları olarak arzudan/doğadan arınmış bir akılsallığa tercüme edilecek, 
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kamusal alanın, ahlakın, disiplinin, tanrısal güzelliğin, itidal ve dengenin bedeni 

olacaktır.   

 

C)  Güzel, Onurlu ve Asker: Avrupa’da Modern/Milli Erkeği Kuran Bazı Pratikler  

Avrupa'da modern erkekliği kuran pratiklerin ideolojik arka planını anlamak için 

erkekliği ve medenileşmeyi birbirine dolayan ırksal, cinsel ve estetik mecraların 

kesişimselliğini ve birbiri ile olan bağıntısını ortaya koymak gerekir. Bu bağıntı Batılı 

milli erkeği kuran tahayyülün nasıl evreldiğini göstermek açısından da, Batılı bakışın 

dünyanın geri kalanını kimliklendirmek ve cinsiyetlendirmek suretiyle inşa ettiği (ve 

ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak olan) oryantalist bilgi rejiminin bir kök-

paradigma olarak ortaya çıkışını anlamak açısından da gereklidir.  

Bir önceki bölümde de açıkladığım üzere, modernite ile beraber gelen 

sekülerleşme, tanrısal/dinsel teleolojiyi yerinden ederken, aslında dinsel teleoloji 

etrafında örgütlenmiş sembolik düzeni de yerinden etmiş oldu. Ortaya çıkacak simgesel 

boşluğun, modern felsefenin ortaya koyduğu uyum ve denge iddiası tarafından 

doldurulması ve bu boşluktan doğabilecek toplumsal katastrofinin önünün alınması için, 

yeni teleolojiler olarak heteronormativite ve milliyetçilik, modernitenin ideolojik 

yapıtaşları olarak yerini aldı. Sembolik düzenin bu yeni teleolojiler etrafında 

düzenlenmesi, "eski" sembol ve anlamların bazılarının ortadan kaldırılması kadar, 

bazılarının da "yeni" olana tercüme edilmesini, yani, yeni düzenin ihtiyaçları 

çerçevesinde tekrardan tanımlanmasını, dönüştürülmesini ve bir başka anlam 

haritasının kurucu unsurları olarak yeniden üretilmesini getiriyordu. Bu bağlamda, yeni 

düzene tercüme edilecek şeylerin başında, eski iktidarın meşruiyet kaynağı da olan 

Tanrısal yücelik ve manevi güzellik mevhumları geldi. Tanrının ölmesi ile ortaya çıkan 

yok olma/hiç olma korkusunun yarattığı endişeyi teskin edecek, tanrısal yüceliğin 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



102 
 

kudretini devralacak başka bir güzellik ve yücelik sembolizasyonu Batılı modern erkeğin 

inşasında yeni bir levazımat olarak iş görmeye başladı.  

Eril güzelliğin estetik, milli ve bedensel bir kriter olarak toplumsal yüzeye doğru 

yükselmesi, maneviyat ve kutsiyet atfedilmiş tanrısal güzelliğin /yüce ruhun erkek 

bedenine koyutlanması, bu yeni sembolik kuruluşun önemli bir bileşeni oluyordu. Tanrı 

öldüğüne göre, onun temsil ettiği manevi güzelliği ve yüce ruhu, nedenselliğin taşıyıcısı, 

aklın sahibi ve dengeyi kuracak olan insan (erkek) taşımalıydı. Peki denge sağlayıcı 

yücelik ile manevi güzelliğin cismanileşmiş biçimi nasıl olacaktı? Soyut bir güzelliği 

somutlaştırmak için elbette ki her şeyden önce kudretli, güçlü, orantılı ve itidalli bir 

bedenin yaratılması gerekiyordu. Bilindiği üzere, Ortaçağ'da ve erken modern 

zamanlarda ruh ve beden birbirinden ayrı iki mevhum olarak ele alınıyor, beden, 

Tanrının nefesi olan ruhun içine yerleştiği/üfürüldüğü bir kabuk olarak telakki 

ediliyordu. Tanrının nefesi olan ruh, güzel ve yüce olabilen iken, beden, ilahî zamanda 

ölümsüz bir şekilde yolculuk yapan ruhun geçici bir dönem konakladığı bir mecra olarak 

koyutlanmıştı. Velakin, Aydınlanma ile beraber ruh materyal doğanın bir parçası haline 

gelmiş, bedenin bir bileşeni, bilinebilir bir cüzü olarak anlamlandırılmaya başlamıştı. Bir 

başka deyişle yeni sembolik düzende, beden ve ruh artık birbirinden kopuk mevhumlar 

değil, bütünleşik bir anlam kazanıyordu. 

 Beden ve ruhun bütünleşik olarak yeniden tanımlanmasının bir sebebi, şüphesiz 

ki insanın ölümlülüğü ile yüz yüze kalmasıydı. Modern özne kendi faniliği, bedenselliği, 

cismani ihtiyaçlılığı ile karşılaşınca, varoluşundaki ontolojik boşluğu, (Lacan'ın terimleri 

ile kapanması imkânsız eksikliği) fark etmiş; bunun sonucunda ortaya çıkan bilinç 

yarılmasını kapatmak üzere devreye giren bütünlük/tamlık fantazisi, modern öznenin 

tüm fiillerinin temel itkisi olmuştu. Bu fantezi sonucunda beden ve ruhun bütünleşmesi, 

bedenin manasını köklü bir değişime uğratmış, fizyonomik görünüm, modern öznenin 
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karakteri, ahlakı, ruhu, erdemleri kısacası maneviyatı ile ilgili bilgi veren bir yapılanma 

olarak anlamlandırılmaya başlanmıştı. Mesela Mosse, 18. Yüzyıl sonunda Johann Kaspar 

Lavater'in fizyonomi üzerine yaptığı çalışmalarda insanların bedensel görünümlerinin 

onların gerçek karakterlerini ortaya çıkaran unsurlar olarak ele alındığını anlatır.189 

İnsanın bedensel görünüşünün güzelliği, taşıdığı erdem derecesini gösteren bir faktör 

olarak ele alınırken, dönemin estetik kodlarına göre "çirkin" görülen kişilerin erdemsiz 

ve aşağı olduğu söylenmekteydi. Veya tam tersi… "Erdemsiz ve ahlaksız" insanların 

zaten görünüş olarak da "çirkin" olduğu kabul ediliyordu.  

Ahlaki güzellik, erdem, fazilet, iyilik gibi manevi değerleri bedenselleştiren bu 

yaklaşımın, Platonik ideal ile bir bağlantısı olması kuvvetle muhtemeldi. Platon'un 

estetik teorisinde gerçek güzellik, birleşik, düzenli ve yalın olan; erdeme varmak için 

ancak bedensel ve ruhsal olarak bütünleşmiş, armonik ve düzgün şekilde ölçülendirilmiş 

olabilendi.190 Kanımca 18. yüzyıldan itibaren antik Yunan güzelliğinin yeniden gündeme 

gelmesi, Platonik güzellik ideali ile modern erkek güzelliğinin bağıntılandırıldığını 

gösteriyordu. Nitekim 18. yüzyılda, Lavater, Wickelmann, Goethe gibi düşünürler başta 

olmak üzere, birçok aydınlanma filozofu, Yunan (erkek) güzelliğini ideal güzellik olarak 

geri çağırmış, homo-erotik bir arzuyu çağrıştıran biçimde, güzel erkek temsili Yunan 

heykellerine referansla dolaşıma girmişti. Apollo heykeli gibi antik Yunan heykelleri, 

kaslı, güçlü, dik duruşlu, yağsız, orantılı, geniş omuzlu, çevik, sert kıvrımlı ve güzel erkek 

bedenleri olarak, modernitenin ideal erkek bedenini ve ruhunu temsil eden bir ilham 

kaynağına dönüşmüş, Wickelman ile paradigmatik bir hal almıştı. Öyle ki Goethe 1771 

                                                            
189 George L. Mosse, a.g.e., s. 25 
190 Sheldon H. Nahmond, "Artistic Expression and Aesthetic Theory: The Beautiful, The Sublime and The 
First Amendtment", Wis.L. Review, 221,1987, s. 227.  
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yılında "Apollo, niye kendini tüm çıplaklığınla gösterip kendi bedenimizden utanmamıza 

neden oluyorsun?" diye sorabilmekteydi.191 

İdeal- modern erkeğin inşasında yeniden keşfedilen bir başka antik Yunan 

heykeli ise, Laocoön ve Oğulları,192 18. Yüzyılın muhayyel erkek güzelliğini tam anlamıyla 

temsil etmesi açısından oldukça özeldir. Günümüzde Vatikan Müzesi'nde sergilenen 

Laocoön ve Oğulları, neredeyse gerçek insan ebatlarında yapılmış, baba Laocoön'ün ve 

her iki yanında bulunan oğullarının yılan görünümündeki deniz canavarları ile 

mücadelesini gösteren bir heykeldir.  Mermer taş üzerine yontulmuş Laocoön'ün bedeni, 

canavarlarla mücadele esnasında çalışan her damarın ve kasın en ince detayına kadar 

gösterildiği, güçlü, dengeli ve mükemmel şekilde orantılandırılmış bir bedendir. Yüzüne 

yerleştirilen acı ifadesi (ki bazı sanat tarihçilerinin fizyolojik olarak mümkün olmadığını 

iddia ettiği bir yüz ifadesidir bu)193 güçlü ve dengeli bedeni ile uyum içindedir. Acı 

duymakta ancak bedensel itidalini kaybetmemektedir. Deniz canavarının ısırdığı 

bedeninin acısı surat ifadesinde verilir, lakin yüceliğin ve güzelliğin bedeni olarak 

Laocoön'ün vücudunun mücadele etmeye devam ettiği hem Laocoön'ün kol, bacak, 

göğüs ve bel hareketlerini gösteren kas ve damar belirginliği ile hem de oğul ve yılan 

figürlerinin hareketli büküntüleri ile gösterilmiştir. Sadece kendini değil, oğullarını da 

kurtarmaya çalışan bir Baba olarak Laocoön, tahayyül edilen yüce-güzel-kahraman 

erkeğin taş bedende hayat bulmuş hali gibidir. Tanrısal yüceliği ve ruh güzelliğini 

fizyonomik bir temsile dökmenin incelikli bir biçimi olarak ifade edebileceğimiz bu 

                                                            
191 Goethe an Herder (1771), in Genius der Jugend, (ed) Gerhard F. Heiring, Stuttgart & Hamburg, 1931- 
aktaran George L. Mosse, a.g.e., s.32.  
192 George L. Mosse, a.g.e., s.32, 34. Bu heykel grubu hakkında detaylı bilgi için bkz-R. Brilliant, "My 
Laocoön. Alternative claims in the interpretation of artworks", California Studies in the History of Art: 
Discovery Series 8, Berkeley, 2000. Victoira Kubale, "Laocoön and His Sons", Christoph Klose, Lukas C. 
Bossert, William Leveritt (eds.) Fresh Perspectives on Graeco-Roman Visual Culture. Proceedings of an 
International Conference at Humboldt-Universität, Berlin, September 2013.  
193 Victoira Kubale, a.g.m. 
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heykel, aydınlanma vaadi olan denge-orantı-uyum değerlerini eril güzellik kriterleri 

olarak da konumlandırmak için oldukça müsait bir temsildir. 

 Beden güzelliği ile manevi güzelliği birleştiren bu tip temsiller, erkek güzelliğini 

doğa gibi işlenmemiş, kontrolsüz, dişil, dolayısıyla denge bozucu olarak görülen tüm 

vasıflardan ayıklayan, kültür/medeniyet gibi işlenmiş, düşünülmüş, dengeli-kontrollü, 

çalışılmış-çalışan (kasları şişkin, hareketli ve yağsız) bir güzellik olarak kurmaya 

yardımcı olur. İngilizce 'de toprağı işlemek anlamında kullanılan, 18. yy'da "ileriye doğru 

gitmek", "gelişmek" manasında da kullanılan "cultivate" terimi ile yine bu dönemde 

"cultivate" kelimesinden hareketle "işleme, geliştirme sanatı" anlamında kullanılan 

"culture" bağıntısı194, "işlenmiş- çalışılmış" eril güzellik ile kültür arasında kurulan 

analojik bağı da gösterir. 

 Modern cinsiyet hiyerarşisinin ve cinsel fark'ın yerleşmesi açısından kültür ve 

eril güzellik bağını kuran bu tip temsiller önemlidir; çünkü Tanrısal yüceliğin ve manevi 

güzelliğin cismanileşmiş hali olarak eril güzellik, bu yolla dişil güzellik ile ayrıştırılır. 

Tamlık fantazisinin bir tecellisi olarak maddi ve manevi olanı bütünleştiren güzellik, eril 

güzellik (fit beden- yüce ruh) olarak sembolize edilirken, dizginlenemez şeytani arzuyu, 

kontrolsüzlük ihtimalini, maneviyattan arınmış maddi şehveti imleyen, dolayısı ile de 

dışa atılması gereken güzellik olarak da dişil güzellik işaretlenir.195 Bu ayrıştırmanın 

erkek gözünden yapılan, erkek arzusu ve korkusu içinden türeyen bir ayrışma olduğunu 

söylemeye gerek yoktur. Arzu duyan ve bu arzunun yaratacağı kontrolsüzlük 

korkusundan endişeye kapılan da, yine bu endişeden dolayı kontrolsüzlük ihtimalini 

bastırmak ve yönetmek motivasyonu ile davranan da eril olan öznedir.  

                                                            
194 Raymond Williams, "Culture", Keywords, Fontana, London, 1976, ss.87-93. 
195 18. Yüzyılda Avrupa'da yapılan kadın heykellerinin neredeyse hiç birinde kadınların bedeni fit ve 
atletik bedenler değildir. Kadın güzelliği kimi zaman tombul kimi zaman vücut kıvrımları iri-yuvarlak 
olarak figürleştirilen vakur ve itaatkâr görünümlü bir güzelliktir.  
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Eril ve dişil güzelliğin ayrıştırılması, bu güzelliklerin hiyerarşik bir düzleme 

oturtularak üstün-aşağı veya değerli-değersiz gibi dimorfik bir şekilde 

derecelendirilmesini de getirmiştir. Bedenlerin birbirinden tamamen farklı ve zıt bir 

şekilde bölünmesi suretiyle yaratılan ikili form temsili olarak açıklayabileceğim dimorfik 

kurgunun oluşmasında, fizyonomi kadar önemli rol oynayan bir diğer bilim dalı 

antropolojidir. 18. yüzyılda sömürgeciliğin bilimsel enstrümanlarından biri olarak, 

sömürgelerde yaşayan insan topluluklarını, aydınlanma aklına göre tanımlamaya, 

açıklamaya ve sınıflandırmaya başlayan antropoloji,196 modernitenin kurduğu eril 

güzellik kalıbını kullanarak Batı-dışı toplulukları aşağı (dişil) olarak kategorize etmekte 

işlevsel olmuştur. Şöyle ki, nedensel aklı ve manevi güzelliği armonik bir şekilde sağlıklı, 

fit, dengeli, orantılı ve güçlü bedeninde toplayan güzel (beyaz, burjuva) erkek, aynı 

zamanda doğayı kontrol eden medeniyetin de temsilidir. Antropoloji, bu temsilin bir 

"Ben" temsili olarak mümkün olabilmesi için Batı-dışı toplulukları, hakkında bilgi 

üretilecek "Ötekiler" olarak kodlamış, bu toplulukların ten renkleri, vücut oranları, 

bedenlerini kullanma biçimleri, yaşama şekilleri vb. gibi özellikleri dolayımı ile onları 

ilkel/geri, Batıyı medeni/ileri olarak kurmuştur. İnşa edilen "Ben" ile kurgusal "Öteki" 

arasında kurulan söylemsel kıyaslama düzeneği, Batılı-beyaz-burjuva erkeği 

medeniyetin normu yapmış, Batı-dışı toplumların medeniyet seviyesi ve cinsiyeti (veya 

eksiklikleri ve aşırılıkları) bu norma göre tanımlanmıştır. Batılı eril güzelliğin 

normlarına uymayan, fiziksel özellikleri "çirkin" bulunduğu için ahlaken geri ve manen 

de ilkel olarak kodlanan topluluklar, "yüce ve güzel erilin- (tam)" karşısında, "aşağı ve 

barbar dişil- (eksik)" olarak imlenmişler; Batı'nın medeniyet götüreceği, aydınlatacağı, 

temizleyeceği, form vereceği topluluklar olarak temsil edilmişlerdir.  

                                                            
196 Diana Lewis, "Anthropology and Colonialism", Current Anthropology, Vol.14, No.5, December 1973, 
pp.581-602. 
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Elbette bu noktada belirtmek gerekir ki, ırkçılık ve oryantalizm gibi söylemlere 

de kaynaklık eden bu yaklaşımın temelinde Batı medeniyetinin derininde yatan eksiklik 

hissi vardır. Bülent Somay, Batı'nın Doğu'yu kendisine itaat ettirmek, çocuklaştırmak ve 

hadım etmek için kullandığı pek çok ideolojik aygıtın temelinde "Beyaz Irkların" bilinçli 

olarak kabul etmekten çekindikleri bu yetersizlik/eksiklik duygusu olduğunu söyler. 

Bugün dahi beyaz/erkek/Avrupalı fantazilerinden birinin Siyah erkeklerin devasa penisi 

olduğu iddiası üzerinden döndüğünü söyleyen Somay, Doğu'ya yönelik saplantılı bir 

bilinçdışı/korku/nefret/tiksinmenin, Batılı aklın derin eksiklik hissini ele verdiğini 

anlatır. 197 

En başından itibaren ırk ve cinsiyeti simbiyotik şekilde bağlayan, bu bağ 

üzerinden "bilimsel sınıflandırmalar" yapan,198 "aşağı ırkları" insan türünün dişileri, 

kadınları da "insan ırkının aşağısı" olarak kodlayan bir bakıştır.199 Yine psikanaliz 

terimleri ile söyleyecek olursam, Batılı, beyaz, burjuva erkeği, üstün/medeni/bütün yani 

eril olarak hayal eden modernist tamlık fantazisi, Batı-dışı toplumları 

aşağı/barbar/eksik yani dişil olarak kodlamak suretiyle mümkün olmuştur. Bu şema 

oryantalizmin epistemik şemasında kurucu bir rol oynamış, bir söylem sistematiği ve 

kök paradigma olarak oryantalizm, hem Batılı hem de Batı-dışı toplumların kendilerini 

tahayyül ederken eril-dişil metaforlara başvurmalarına neden olmuştur. İleriki 

bölümlerde de göreceğimiz üzere, özellikle Batılı olmayan bağlamlarda, milliyetçilik 

hareketleri ile iç içe geçen modernleşme pratikleri ve anlatıları cinsel metaforlarla 

doludur. 

                                                            
197 Bülent Somay, "Doğu'da ve Batı'da Baba İşlevi", Suret (Atalar, Babalar, Hayaletler), Sayı 2, 2013, s. 
20-21.  
198 Nancy Stepan, "Race and Gender: The Role of Analogy in Science", Sandra Harding (ed.) The Racial 
Economy of Science: Toward a Democratic Future, Indiana University Press, Bloomington, 1993, pp. 
359-376.  
199 Cinsel farkın ırksallaştırılması ile ırksal farkın cinsiyetlendirilmesi ile ilgili bkz. Sally Markowitz, "Pelvic 
Politics: Sexual Dimorphism and Racial Difference", Signs, Vol.26, No.2, Winter 2001, pp. 389-414.  
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Tanrısal yüceliğin bir yansıması ve güzel ahlakın bir sureti olarak sağlıklı, dengeli 

ve orantılı erkek bedenini kuran pratiklerin neler olduğu ile devam edecek olursam, ilk 

söylenmesi gereken şey şüphesiz ki jimnastik pratiklerinin 18. yüzyıldan itibaren 

neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözü ile 

yaygınlaşması olur. Zihinsel kuvveti bedensel kudrete bağlayan veya fiziksel güzelliğin 

ve sağlıklı bedenin bir erkeği erdemli, dengeli ve kontrollü yaptığı ile ilgili estetik, cinsel 

ve ideolojik ilişkilenme, Rousseau'dan Muth'a kadar birçok düşünürü meşgul etmiş, 

18.yy boyunca jimnastiği erkeklik eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandıran 

birçok metin üretilmiştir. Rousseau fiziksel egzersizin doğaya uygun bir hayat 

yaşamanın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylerken,200 jimnastik ile ilgili fikirleri 18. ve 

19. yüzyıllarda Avrupa sathında egemen olan Muth da eril güzelliği ahlaki değerin ölçüsü 

olarak nitelemiştir.201  

Muth'un jimnastik ve beden terbiyesi teorisine göre, birbiriyle ayrılmaz şekilde 

bütünleşik olan erkek bedeni, güzelliği ve ahlakı, erkeksi cesaretin de simgesidir. Bir 

erkeğin jimnastik ile bedenini terbiye etmesi, onu dizginlenemez arzulardan arındıran 

(dişilden ayrıştıran), ruhunu ve bedenini tensel zevklerden daha ulvi ideallere doğru 

yönlendiren, maneviyatına asalet katarak erkeği kahramana dönüştüren tözü, yani 

cesaret duygusunu veren şeydir. Bir başka deyişle, aydınlanma idealine göre inşa edilen 

güzel erkek, sadece ruhu ve bedeni ile bütünleşik bir varlık değil, aynı zamanda 

aristokrasiye hasredilmiş kan asaletini ahlaki asalet olarak kendine tahvil eden, 

şövalyelik özelliklerini ulus gibi daha ulvi bir amaca tercüme eden asker-erkektir. 

Tesadüf değil, güzellik ve askerlik vasıfları, Batılı, beyaz, burjuva erkeğin kuruluşuna o 

kadar eş zamanlı bir şekilde yerleştirilmiştir ki, jimnastik askeri eğitimlerin en başat 

derslerinden biri olurken, bağımsız jimnastik faaliyetleri de birçok ülkede ordu 

                                                            
200 George L. Mosse, a.g.e., 
201 George L. Mosse, a.g.e.,s. 41.  
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tarafından desteklenmiştir. Örneğin, Fransız İhtilali'nden sonra Fransa, Almanya, İsviçre, 

Avusturya, Prusya, İtalya gibi ülkelerde jimnastik ordu tarafından desteklenirken, 

jimnastik yapan güçlü erkek bedeni "yurtsever ve cesur" erkeği tanımlama 

kriterlerinden biri olmuştur. Özellikle İngiltere'de eril güzellik ile militarizm ve milli 

vazifeler arasında kurulan münasebet, takım oyunlarının yaygınlaştırılmasını teşvik 

etmiş, takım sporları, fiziksel olarak güçlendirilen erkeklerin birbirleri ile dayanışma ve 

bağ geliştirmelerinin bir aracı olmuştur. Bir başka ifadeyle, tahayyül edilen güzel-asker 

erkek bedeninin, erkek kardeşleri ile birlikte spor yapması, ulus gibi ulvi amaçlar için 

aynı orduda yan yana çarpışmanın bir ön hazırlığı gibidir.  

Bunun yanında Almanya, Fransa ve İngiltere'de ideal erkek, şövalyelik evsafı ile 

nitelenirken, spor müsabakalarını da şövalyelerin savaş alanı olarak betimleme sıkça 

rastlanan bir durumdur.202 Burjuva erkekliğinin bir ortaçağ kurumu olarak şövalyeliğe 

vurgu yapması ilk bakışta garip gelebilir. Ancak ulusu için ölmeyi göze alacak kadar 

cesur ve erdemli asker-erkek kurgusu için, güçlü, ölmeyi göze alan, onurlu erkek temsili 

olarak şövalyelik kurucu işlevi olan bir referanstır. Bu temsilin yanında, özellikle de 

meydan okuyan ve düelloya giren onurlu erkek temsili, Batılı-beyaz-burjuva erkeğin 

hem aristokrasiye hasredilmiş asalet vasıflarını kendine devşirerek sınıflar arası 

hiyerarşiyi kaldırması anlamında, hem de erkeklik onurunu askeri-milli terimlerle 

yeniden kurgulaması anlamında da işlevseldir.  

Düellonun başlangıç tarihi olarak çeşitli kaynaklar farklı tarihler verseler de 

hemen hepsi ritüelleşmiş bir pratik olarak düellonun 16. Yüzyıldan beri Avrupa’nın 

çeşitli ülkelerinde yaygın bir uygulama olduğunu kabul ederler. Ortaçağ döneminde, 

aristokrat sınıfının şövalyelik nişanesi verdiği sınırlı bir grup erkek tarafından ve 

mutlaka tanıklar huzurunda yapılan düelloların amacı tanrısal adaletin yeryüzünde vuku 

                                                            
202 George L. Mosse, a.g.e.,s.46 
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bulması olarak algılanır. Modern hukuk sisteminin ürettiği yasal yargılanma süreçlerinin 

henüz olmadığı dönemde düello, "dövüşerek yargılanma" şeklinde icra edilen bir adalet 

anlayışının, aristokratik erkek onurunun ve statü dağıtımının bir mekanizması olarak 

işlev görür. Yine Ortaçağ anlam haritaları içerisinde şövalyelik, cesaret ve cüret 

manasına geldiği gibi, temsil edilen aristokrat hanedanlığın kanından geldiği varsayılan 

bir soyluluk algısının da savunusudur. Aristokratik onurdan pay alabilmenin ender 

mertebelerinden biri olan şövalyelik, yeryüzünde itidal ve dengenin sağlanmasının 

kaynağı olarak görülen tanrının takdirini düello aracılığı ile sağlayan bir aracılık kurumu 

olarak romantize edilir. Aynı zamanda aristokratik ideallerin erkeklik formunda vücut 

bulmuş biçimidir. Yoksulların, köylülerin, tüccarların, yani avamdan gelen diğer 

erkeklerin dışlandığı ve erişemeyeceği bu ayrıcalıklı eril onur mertebesi için “korkak” ya 

da “ödlek” olmak bir “soysuzluk” manasına geldiği gibi, köylüler, yoksullar, kadınlar gibi 

“aşağı” olmaya eşdeğer bir hakarettir.203 Bir başka deyişle, modernite öncesi dönemde 

eril onur kurgusu, aristokratik onura sıkı sıkıya bağıntılandırlmış ve avamdan gelen 

erkeklerin dışlandığı şövalyelik- düello kalıbı içerisine yerleşmiştir. 

Savaşma kabiliyetinin tanrı tarafından bahşedildiği ve galibiyetin tanrısal 

doğruluğun yansıması olarak kabul edildiği düello pratiği, akraba, bir topluluk ya da bir 

kadın adına yapılsa dahi, düelloya giren erkeğin kişisel-eril onuru ile alakalıdır. 

LaVaque-Manty, bu eril onur etrafında düelloya giren erkeklerin meydan okuma 

sebepleri arasında, gayri dürüstlük ile suçlanmak, aristokrat bir erkeğin statüsüne 

yapılan saldırı, korkaklık ile itham edilmek ve aile adına- özellikle de ailedeki bir kadının 

adına yönelmiş bir hakaret olması gibi nedenler sayar.204 Yasa üstü bir pratik olarak 

doğrudan resmi prosedür tarafından denetlenemeyen, bundan dolayı da aristokrasinin 

                                                            
203 Tesadüf değil, 15. Yüzyıldan itibaren Avrupa edebiyatı içerisinde önemli bir yer tutan ve 19. Yüzyıl ile 
yeniden canlanan şövalyelik edebiyatı oldukça misojinik (kadın düşmanı) bir tür olagelmiştir.  
204 Mika LaVaque-Manty, "Duelling for Equality: Masculine Honor and the Modern Politics of Dignity", 
Political Theory, 34, 715, 2006, s. 719 
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ayrıcalıklı bir pratiği olan düellolar, monarşi tarafından kısıtlanmaya çalışıldığı 

zamanlarda aristokrasi ile kralın arasında bir gerilim nedeni olmuştur.205 Modernite ile 

birlikte bir eril onur ispatı olarak düellolar, öldürücü etkilerine rağmen uzun süre devlet 

tarafından kontrol edilememiş, Alman, İngiliz ve Fransız burjuva erkekleri başta olmak 

üzere, genç, asker ve öğrenci erkeklerin eril onurlarını ispatladıkları bir meydan okuma 

ritüeli olarak varlığını devam ettirmiştir. Mesela Robert Shoemaker, 18. Yüzyıl ile 

birlikte İngiliz erkekleri arasında düellonun erkek cesaretini ve gururunu ispatlamak 

için oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını söyler.206 Bu dönemden önce 

meydan okuyan kişinin hasmını mağlup etmek için kılıçla düelloya girdiğini, ancak 18.yy 

ile birlikte düellonun silahlarla yapılan ve rakip kişinin ölümüne neden olacak kadar 

şiddetli bir eril onur ispatı haline geldiğini anlatır.207 Benzer bir durum Almanya için de 

geçerlidir. Napolyon'a karşı verilen Özgürlük Savaşları (1815) sonrasında Alman 

üniversite öğrencileri arasında, özellikle de Burschenschaft isimli erkek yurtlarında, 

jimnastik yapmak ve düelloya girmek, Alman milli kimliği ile erkeklik onurunun iç içe 

tanımlanmasının bir aracı haline gelir.208 Almanya'da yapılan düellolarda da tabanca 

kullanımı yaygındır ve rakibi öldürmek gibi trajik sonuçlar doğuran bir pratiktir.209 Bu 

pratik, erkeklerin cüret etmesi ve meydan okuyacak kadar cesur olduğunu göstermesi 

yanında sınıfsal ve sosyal statüsünü işaretlemenin de bir aracıdır. Erkeklik onurunu ve 

cüretini ispatlamak üzere rakibini düelloya davet eden tarihsel figürlerden biri de Karl 

Marx'tır.210  

                                                            
205 Mika LaVaque-Manty, a.g.m., s. 719.  
206 Robert Shoemaker, "The Taming of the Duel: Masculinity, Honour and Ritual Violence in London 1600-
1800",  The Historical Journal, 45, (3), 2002, pp. 525-545.  
207 Robert Shoemaker, a.g.m.  
208Karin Breuer, "Competing Masculinities: Fraternities, Gender and Nationality in the German 
Confederation, 1815–30", Gender and History, Volume 20, Issue 2, August 2008, pp. 270-287.  
209 Kevin Mc Aller, Duelling: The Cult of Honor in fin de siecle Germany, Princeton University Press, 
Princeton, 1994, s. 58-59.  
210 Kevin Mc Geller, a.g.e.,  s.34-35. 
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 18. yüzyıl boyunca bir erkeklik onuru ve statü tayin mekanizması olarak 

düellonun kullanıldığı bir başka ülke İsveç'tir. İsveç ordusu içinde olduğu kadar 

toplumsal alanda da saygı duyulabilir bir subay olmak, düelloya girmeyi, mümkünse bu 

meydan okumanın nişanesi olarak da vücudun çeşitli yerlerinde açılan yaraları bir onur 

madalyası gibi taşımayı getirir.211 Yüzde açılan yaraların cesur ve onurlu erkeklik işareti 

olarak görülmesi neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde 20. yüzyılın başına kadar sürer.  

Fransa'da ise düello, sınıfsal bir konumu işaretlemekten ziyade ve erkeğin 

hasmını öldürmek amacıyla değil, vatandaş-erkeğin erdemlerini ortaya koymak, ulusal 

gurur ile mücavir bir şekilde tanımlanan eril onuru, adalet ve eşitlik adına sergilemek 

için girdiği bir ritüeldir. İngiltere ve Almanya'dan farklı olarak Fransız erkekleri, kılıçla 

düelloya girmekte, burjuva toplumu için önemli olan iyi düzeni sağlamak adına 

çarpışmakta ve galibiyet bir ölüm ile sonuçlanmadan düello tamamlanmaktadır. Nye'ın 

deyişi ile Fransız düelloları ahlaki değerlerle giydirilmiş, erkekliğin vahşi güdülerini 

adalet ve eşitlik gibi daha ulvi amaçlara yönlendiren bir şey olarak görülür.212 

Bunların yanında 18. yüzyılın sonlarından itibaren Danimarka, İtalya, Rusya, 

Prusya gibi birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da her sınıftan erkek, erkeklik onurunu 

ispatlamak ve bir sorun durumunda adaleti sağlamak üzere düellolara yaygın olarak 

girmeye başlar. Tüccarlar, politikacılar, öğrenciler, subaylar, çiftçiler bir erkeklik onuru 

ritüeli olarak düelloya girmektedirler. Ülkelere göre nüans farklılıkları gösterse de 

düellonun bir eril onur ekonomisinin parçası olarak 18. ve 19. yüzyıllarda devam ediyor 

olmasının modern bireyi erkek birey olarak ele alan aydınlanma felsefesi ile bir 

bağlantısı vardır. Bilindiği üzere aydınlanma aklı, insanı hayvandan ayıran en önemli 

                                                            
211 Villie Sarkamo, "Honour, Masculinity and Corporality in the Officer Corps of Early Eighteenth Century 
Sweeden", Sjuttonhundratal, [S.l.], v. 7, oct. 2010, pp. 32-49,. ISSN 2001-9866. Available at: 
<http://septentrio.uit.no/index.php/1700/article/view/2422/2248.   
212 Robert A. Nye, "Fencing, The Duel and the Republican Manhood in the Third Republic", Journal of 
Contemporary History, 25, 1990, s. 369-370.  
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özelliklerden birinin insanlık onuru olduğunu söyler. Hayvanlardan farklı olarak bir 

toplum sözleşmesi ile birlikte yaşama iradesi koyan insanların onuru, sosyal hayatta 

uyum içinde yaşamanın unsuru olan hak ve yasak düzeneklerini kuran elementlerden 

biridir. Ve onur, hakkın başkası tarafından gasp edilmesine veya ihlal edilmesine karşı 

çıkışın zeminidir. Özellikle Kant felsefesinde birey, sosyal hayatta onuruna yönelen 

hakarete karşı savunma geliştiren bir varlıktır.213 

 Ancak buraya kadar anlattıklarımdan da görülebileceği üzere bu varlık 

cinsiyetsiz değildir. Hak, erkeğin sahip olduğu bir şey iken, onur da erkeğin sahip olduğu 

hakkın gasp edilmesi ile yine eril olan tarafından savunulacak bir şeydir. Mesela Kant, 

bir kocanın ev işlerini yürütüme görevini karısına devredebileceğini ancak evin onuru ve 

huzurundan sorumlu olan kişinin hala erkek olduğunu söyler.214 Yani eril onur, diğer 

tüm hak ve yasak biçimlerinin üzerindedir. Kadınların cinsel bütünlüğü ve ahlakı ile ilgili 

saldırı olması durumunda telaffuz edilen bir dişil onur olduğu hallerde bile, dişil onur, 

eril onura tabi, ona ikincil bir yerden tariflenir. Bu yüzdendir ki, bireysel itibar ve onur 

için yapılan her düello erkekler-arası bir meydan okuma mücadelesi ve cesaret gösterisi 

olarak hayat bulur. Bunun yanında, modernite öncesinde aristokrat sınıftan olmayan 

erkeklere kapalı bir kurum olarak düello, aristokrasinin kendi ayrıcalıklı statüsünü 

yeniden kurduğu bir pratik iken, modernitenin eşitlik vaadi ve insanlık onuru söylemi, 

bu pratiği erkekler-arası bir statü eşitleme aracı olarak mümkün kılmıştır. Sosyal statü 

itibarıyla aşağıda olanların, yüksek sınıflardan erkekleri eril onur adına düelloya davet 

etme kapasitesine sahip olması, erkekler arası eşitsizliği ortadan kaldıran ve tüm 

sınıflardan erkekleri aynı onurlu- bütün erkekliğin bileşeni yapan bir işlev görmüştür.  

Düello ile eril onur o kadar iç içe geçmiştir ki, mesela Max Weber, 1910 yılında 

karısı Marianne Weber'in siyasi faaliyetleri ile ilgili hakaretamiz eleştiriler getiren bir 

                                                            
213 Mika LaVaque-Manty, a.g.m., s.717.  
214 Mika LaVaque-Manty, a.g.m, s. 732. 
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yazara karşı "Karısının arkasında duran onurulu bir koca olarak" düello daveti yapmış; 

fiziksel bir karşılaşma olmamakla birlikte, iki yazar arasında söz düellosu yazı aracılığı 

ile yürütülmüştü. İronik olan nokta ise, Marianne Weber'e yönelen hakaretamiz 

eleştirilerin ve Max Weber'in "karsının arkasında duran onurlu bir koca olarak" düelloya 

girmesinin sebebi, Marianne Weber'in feminist bir konferans organize etmesiydi.215   

Bir asrı aşkın bir süre boyunca tüm Avrupa’da ciddi bir yaygınlıkta kullanılan 

düellolarda ölüm ve yaralanmaların da önemli boyutlarda olabileceği tahmin edilebilir. 

Nitekim bu ölüm ve yaralanmaların son bulması için 19. Yüzyıl sonunda bazı 

parlamentolarda düelloların yasaklanması ve erkeklik onurunun takdiri için Onur 

Mahkemeleri kurulmasına karar verdiği de çeşitli metinlerde ele alınır. Velâkin, 

husumetleri hukuk yoluyla çözmeye yarayacak Onur Mahkemeleri’ne başvurmak, 

“kadın, korkak, ödlek” olarak yorumlandığından, düelloların önü Birinci Dünya Savaşı’na 

dek alınamaz. Düelloya giren kişinin ölmesine, ölmüyorsa da yaralanmasına neden olan 

bu pratiğin bu kadar uzun süre devam etmesi, “kadın, ödlek ya da korkak olarak 

anılacağıma ölürüm daha iyi” dedirten cinsiyetçi eril onur kodlamasının ne kadar 

direngen bir yapı olduğunun da göstergesi olarak okunabilir. Birinci Dünya Savaşı'nda 

birçok Avrupa ülkesinin erkek nüfusunda yaşanan kayıplar, bu kayıpların yarattığı 

sosyo-ekonomik ve kültürel sonuçlar dolayısı ile düello, bu dönemden sonra yasaklanır.  

Bu bölümü bitirmeden önce belirtmek isterim ki, düello daha ziyade Batılı bir 

pratik olarak devam etmiştir. Örneğin,  Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimler 

arasında gerçekleşen birkaç istisnai düello vakası dışında, düello yapıldığına dair 

herhangi bir kayıt bulunmaz.216 Akdeniz coğrafyasında ve Yunanistan adalarında 

düelloların bıçak-çakı çekme olarak gerçekleştiği, ancak Batılı düello pratiklerinden 

                                                            
215 Mika LaVaque-Manty, a.g.m., s. 733.  
216 Cem Doğan, “Düellonun Tarihi ve Osmanlı Düellocuları”, The Journal of Academic Social Sciences 
Studies, Vol.6, Issue1, January 2013, 663-689.  
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farklı bir ritüel olarak gerçekleştiği görülebilmektedir.217 Bunun da sebebi biraz ilerde 

anlatacağım üzere, Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyalarında erkeklik onuru meselesinin 

namus kavramı ile ilişkili inşa edilmesi ve kadınlar üzerinden tariflenmesidir.  

 

D) Batı-dışı Milliyetçilikler ve Cinsiyet Tahayyülleri:  

Erkek Kardeşler Sözleşmesi kuramının ve "milli erkeği" kuran Batılı pratiklerin 

gösterdiği gibi, milliyetçilik en başından beri cinsiyetlendirilmiş bir proje olarak 

dünyaya gelmiş ve şekillenmiştir. Öyle ki, Batılı kültürel bağlamlarda modern erkekliğin 

ve eril tahakkümün temellerini kavramsallaştırmak için geliştirilen “Erkek Kardeşler 

Sözleşmesi "ne benzer süreçleri, Batılı olmayan bağlamlardaki milliyetçilik 

hareketlerinde de görmek mümkündür. Afsaneh Najmabadi'nin İran modernleşmesini 

anlatırken kullandığı Baradaran-i Vatani (Vatanın Biraderleri) tanımında olduğu gibi 

millet cinsiyetsiz, nötr bir kendilik değildir.  Vatanın biraderlerinin kurduğu millet, 

erkeklerin birliğine dayalı bir topluluk olup erkeklik imgeleri ile cinsiyetlendirilmiştir.218 

Bir başka deyişle, milliyetçilik ve modernleşme hem Batılı hem de Batılı olmayan 

kültürel kontekstlerde ilk andan itibaren eril bir söylem ve pratikler bütünü olarak inşa 

ve icra edilmiştir. Milliyetçilikler ve milletlerin kuruluşu ile modern erkeklik formlarının 

kuruluşu o kadar eşzamanlı ve iç içe gelişen süreçlerdir ki, bugün birçok ülkede milleti 

tanımlamak için dolaşıma sokulan, “kahramanlık, cesaret, onur/şeref, güç, sertlik” ve 

benzeri birçok kültürel tema, aynı zamanda (heteroseksüel) erkekliği sıfatlandırmak için 

de kullanılabilmektedir.219 Bu minvalde, Joan Nagel, milletlerin tahayyül edilişinde, 

                                                            
217 Thomas W. Gallant, “Honor, Masculinity and Ritual Knife Fighting in Nineteenth-Century Greece”, 
American Historical Review, April 2000, 359-382. 
218 Afsaneh Najmabadi,"The Erotic Vatan (Homeland) as Beloved and Mother: To Love, to Possess and to 
Protect", Comparative Studies in Society and History, Vol.39, No.3 (July 1997), ss.442-467. 
219 Milliyetçiliğin ve erkekliğin bu karşılıklı ve eşzamanlı kuruluş süreçleri içerisinde millet, ilk ve öncül 
olarak eril bir alan olarak kurulduğundan, “milli” olmak da her şeyden önce “erkek” olabilmeyi gerektirir.  
Milleti temsil edecek “erkek”, erkekliğe yüklenen “muktedir, yeterli, kahraman, sert, heteroseksüel, cesur, 
güçlü” vb. tüm anlamları bedeninde ve eylemlerinde toplamış kişidir. 
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hegemonik milliyetçiliğin kültürel formları ile hegemonik erkeklik ideolojisinin birbirine 

ayrılmaz şekilde bağıntılandırıldığını ve bu bağıntıdan türeyen kültürel temaların, çoğu 

zaman erkekliği mi yoksa milleti mi ifade etmek için kullanıldığının ayırt etmenin 

mümkün olmadığını söyler.220  

 Batılı milliyetçilik ve modernleşme pratiklerinin Batılı olmayan kültürel 

bağlamlarda da benzer cinsiyet kurguları ve kalıpları yaratmasında, Berman'ın dediği 

gibi, modernitenin etnisite, ırk, kültür, coğrafya, sınıf ve ulusal kimliklerin hepsini yatay 

olarak kesen ve aynı zamanda farklı toplumların kendilerine özgü modernleşme 

patikalarını açma biçimlerini etkileyen kuşatıcı özelliğinin etkisi vardır.221 Ancak bu 

kuşatıcılık, modernitenin her yerde ve hep aynı şekilde uygulanabilir evrensel bir formül 

olduğu manasına gelmez ve Taylor'un "çoklu modernite"222 kavramı ile açıklamaya 

çalıştığı gibi başka kültürel bağlamlarda hayata gelişi ile ilgili farklılıklarla beraber 

okunması gerekir.   

Modernitenin kuşatıcı ve evrensel bir görünüm kazanmasının altında elbette ki 

kolonyalizmin kurucu bir etkisi vardır.  Hâkim ve baskın olan ülkenin lehine işleyen bir 

tek-tipleştirme ve disipline etme projesi olarak da tanımlayabileceğimiz kolonyalizm223, 

sömürülen toplumların sadece ekonomik kaynaklarını değil, bilişsel süreçlerini de 

doğrudan etkileyen ve Batılı norm ve değerlerin "evrensel" bir görünüm kazanmasına 

neden olan pratikler bütündür. Spivak, kolonize edilen toplumların bilişsel haritalarını 

etkileyen bu süreci analiz edebilmemiz için, Foucault'nun "epistemik şiddet" 

kavramından yola çıkarak "epistemik ihlal" olarak nitelendirdiği bir kavramsallaştırma 

                                                            
220 Joan Nagel, “Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations”, Ethnic and 
Racial Studies, Vol. 21, No. 2, 1998, s.244. 
221 Marshall Berman, Katı Olan Her şey Buharlaşıyor, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.  
222 Charles Taylor, "Two Theories of Modernity", Public Culture, 11, 1999, pp.153-174. 
223 Ania Loomba, Colonialism-Postcolonialsm,  Routledge, New York, London, 1998. 
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yapar.224 Hegemonik ilişkilerin ve bilginin yeniden üretilmesini sağlayan ve kolonyal 

özneyi sömürgecinin amaçlarına uygun olarak bir "öteki" olarak kuran, bir nevi 

sessizleştirme operasyonu olan "epistemik şiddet", ikili karşıtlıkları sabitleştiren ve 

meşrulaştıran bir kodlama anlatısının gelişmesini ve bir başkasına dayatılmasını sağlar.  

Bu dayatma, baskı ve zor kullanma ile olabileceği gibi, rıza yolu ile de gerçekleşebilir. 

Kolonize eden ve edilen arasında çıkar, arzu ve iktidar ekseninde gelişen hegemonik 

ilişkilerin yeniden inşa edilmesinde ve dengelenmesinde ortaya koyulan rasyonel 

gerekçelendirmeler epistemik şiddetin sonucu olarak okunabilir.225  

Çift taraflı işleyen epistemik şiddet, bir yandan "Öteki" ile kurulan fark üzerinden 

bir otorite iddiası kurmak, imlenmemiş, tanımlanmamış şeylere benzerlik, karşıtlık veya 

sınıflandırma aracılığıyla bir yer tahsis edilmesi; homojen olduğu varsayılan bir grup 

çatısı altında rezerve edilmesi olarak çalışır.226 Öte yandan ise, aynı biçim üzerinden 

üretilen başka içerikler, bu içeriklere göre kurulup bozulan asimetrik ilişkiler üretir. 

Aynı terim ve benzer araçlar ile farklı bir iktidar ilişkisinin üretilmesi olarak da 

konumlandırılabilecek "epistemik ihlal", sabit olduğu varsayılan öznelerin kayganlığını 

gösterir. Ortaya çıkan istikrarsız durum endişe üretir, bu endişe zeminine basarak 

tahakkümü kendine mülk edinen, ayrıcalıklı bir madun grubu, sömürgeci otoriteye karşı 

çıkarken aynı enstrümanlarla kendi otoritesine rıza üreten, böylelikle kendi 

hegemonyasını tesis eden bir duruma gelebilir. (Bu andan itibaren de elbette ki artık 

madun değildir).  

 İlerleyen bölümlerde Osmanlı ve Türk modernistlerinin Batılılaşma ile girdiği 

gerilimli ilişkiyi; Batılı bakışın (gaze) karşısında kendini oryantalize ederek girilen 

                                                            
224 Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, Harvard University, Cambridge, 
London, 2003, s.7, 161, 207 
225 Spivak, a.g.e, s.318-319.  
226 Mesela bir disipline etme ve regülasyon dizisi olarak toplumsal cinsiyetin inşa edilmesi ideolojik olarak 
ataerkinin hakimiyetinin korunması ve süreklilik kazanmasına neden olan epistemik şiddettir. 
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medenileşme çabaları ile özgün kimlik arayışı arasında yürütülen çatışmalı ve ikircikli 

müzakereyi anlatırken açacağım üzere, epistemik şiddet Batılı olmayan milliyetçiliklerin 

anlam haritalarının oluşmasında oldukça etkilidir. Çünkü oryantalizm, Anwar Abdel 

Malek'in daha 1960'lı yıllarda tespit ettiği gibi, Batılı bakışın Doğu'ya duyduğu 

"hümanist ilginin" ötesinde, sömürgeci zihniyetin Doğu'yu, hakkında konuşlulan bir bilgi 

nesnesine dönüştürmesidir.227 Oryantalizm, Doğu'yu pasif ve aşağı olarak 

konumlandırmak yanında onu "doğası gereği" kendisi hakkında konuşmaya muktedir 

olmayan, dolayısıyla da ancak Batılı tarafından konuşulabilir, yazılabilir ve açıklanabilir 

olan bir bilgi nesnesi olarak kurmaktadır. Bu yüzdendir ki Said Oryantalizmi, Doğu ve 

(genelde) Batı arasında yapılan epistemolojik ve ontolojik bir ayrıma dayanan bir 

düşünce üslubu olarak tanımlar.228 Doğu ve Batı arasında özcü bir ayrım kuran bu 

"düşünce üslubu", Batı'nın hâkim, Doğu'nun ise tabi olarak sürekli yeniden kurulduğu ve 

işaretlendiği bir iktidar ekonomisi olarak işlediğinden, Doğulu olanın kendi hakkında 

ürettiği bilgi süreçlerini de etkiler. Doğu'yu, tabi, karanlık, pasif, ikincil, dişil vb. olarak 

konumlandırmak dolayımı ile kendini hükümran, özerk, aktif, aydınlık, eril vb. olarak 

konumlandıran Batı, Doğulu'nun kendisi ile ilgili kurduğu bilgi rejimlerinin de örtülü ve 

açık referansı (ötekisi) olarak işler.  

Sömürgeci ülkelerin "uygarlık götürme" adı altında işgal ettikleri topraklarda 

yürürlüğe koyduğu bilgi-iktidar tekniklerinin kuşatıcı karakterinin, hem Hindistan gibi 

anti-kolonyal mücadele veren hem de Türkiye gibi doğrudan sömürge deneyimi 

olmayan ülkelerde, daha sonraları gelişen milliyetçi söylem ve pratiklerin muhtevasını 

doğrudan etkilemesi biraz da bundandır. Sömürgeciliğin türettiği epistemik şiddet, bu 

ülkelerin ortaya koyduğu milliyetçilik pratiklerinin ve ulus-devlet projelerinin aynı 

                                                            
227 Anwar Abdel Malek, Orientalism in Crisis, Diogenes, 44, 1963, s. 106-107.  
228 Edward Said, Orientalism, s.2.  
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zamanda Batı ile taklit (mimic) bir ilişki içinde üretilen modernleşme pedagojisine ve 

pratiklerine yönelmesine neden olmuştur.  

Elbette ki, Batılı olmayan bağlamlarda gelişen milliyetçi modernleşme pratiklerinin 

Batı ile mimic bir ilişki içinde olduğunu söylemek, Batılı kültürel kodların olduğu gibi 

kopyalandığı ve yerel bağlamla mütalâa edilmeksizin taklit edildiği manasına gelmez. 

Bilakis, mimic (taklit) kavramını Lacan'dan hareketle kavramsallaştıran Homi Bhabha 

kolonyal taklidin, reforme edilmiş, ıslah olmuş ve tanınabilir bir "Öteki"ye karşı duyulan 

arzu olduğunu söyler.229 Bu "Öteki", "neredeyse aynı ama tıpa tıp değil" söyleminde hayat 

bulan ve farklılığı imleyen özneyi kuran şeydir. Taklidi inşa eden söylem, bir muğlaklık 

etrafında dolanan, etkili olmak için sürekli kaymalar yaratan, kendi artığını (excess) ve 

farklılığını yeniden inşa eden bir söylemdir.230 Kolonyal söylemin otoritesi içinde taklit, 

farklılığın temsili ve aynı zamanda bir tekzip sürecinin kendisi olarak ortaya çıkar. Bu 

bağlamda taklit, sadece bir kopyalama süreci değil, bir çifte yazılımın/telaffuzun 

performansı ve hikâyelendirilmesidir.231 Yani taklit, bir kültürün veya davranışın abartılı 

bir şekilde kopyalanarak tekrar edilmesi olduğu kadar, fark ilişkisinin gündelik hayata 

ve kültürel anlam haritalarına tercüme edilmesidir. Batı modernitesinin 

basmakalıplaşmış ve klişeleşmiş unsurlarını, ince alay, parodi veya dalga geçme yoluyla 

espri malzemesi haline getiren bir direniş mecrası olduğu gibi, "Öteki"nde arzulanan 

şeyi kendine tercüme ederek yeniden üretme mecrası da olabilmektedir. Dolayısıyla da 

Taklit, bir yanda arzulanan "Öteki" nezdinde vücut bulmuş reform, düzenleme ve 

disipline etme tekniklerini yürürlüğe koymaya hizmet eden karmaşık bir strateji iken,  

öte yanda ise bu "Öteki" içinde makbul bulunmayana veya endişe duyulana karşı 

farklılığı ve itaatsizliği imleyen bir yerdir.  

                                                            
229 Homi Bhabha, "Of mimicry and man: The ambivalence of colonial discourse" in The Location of 
Culture, Routledge, 1994, ss. 85-92 
230 Bhabha, a.g.e, s. 88-89. 
231 Homi Bhabha, a.g.e., s. 90.  
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Bhabha, kolonyal öznenin kendini otantik olarak gösterme veya var etme (yani 

farklılığını koyma) arzusunu pratiğe geçiren bir performans olarak taklidin, bir yazma ve 

tekrarlama süreci olarak ele alınması gerektiğini anlatır ve Franz Fanon'a referansla232, 

taklit bir maskenin ardında duran varlığı veya kimliği saklayan bir şey değildir der. Yani 

taklit, özcü bir kimliği saklayan ya da kopyalayan bir süreç değil, kolonyal nesnenin 

tanınması ve kısmi temsili olarak ele alınması gereken bir şeydir.  

Bu çifte yazılımın/telaffuzun performansı içerisinde diyalektik bir süreç vardır: 

Kolonyal özne bir yandan kendisini kendi varlığına yabancılaştıran egemen söylemleri 

arzulayan ve kısmi olarak onları giyinerek kendi tabi kılınışını yeniden üretendir. Öte 

yandan ise, bu hâkim söylemleri giyindiği noktada egemenlik alanını genişletmeye 

çalışan ve buna paralel olarak da marjinalize edilmiş olanlara temsil alanı açabilen 

paradoksal bir yerde durur.  Bu kısmi/yarım yazılmada somutlanan bir arzu hali olarak 

taklit, hem kolonyal otoritenin narsistik taleplerine kafa tutarak kültürel, ırksal ve 

tarihsel farklılıkları ifade etme alanı açar, hem de kolonyal bakışı kendine tercüme 

ederek kendini yadsıdığı ve eş zamanlı olarak kendine iktidar alanı açtığı bir mecra 

doğurur. "Neredeyse aynı ama tıpa tıp değil" söylemi tam da bu yüzden Bhabha 

tarafından "varlığın metonomisi" olarak tanımlanmıştır. 

Bir başka deyişle Bhabha, taklidi metonim bir şekilde yeniden telaffuz edilen bir 

kimlik temsili, bir kamuflaj olarak koyar. Bu kamuflaj, bastırılmış bir farklılığın geri 

çağrılması ve ahenkli bir şekle büründürülmesi, yani bir kimlik maskelenmesi değildir. 

Daha ziyade kolonyal otoriteyi sarsan bir kayma ve direniş hali olarak hem bir muğlaklık 

hem de kolonyal söylemin ayrımcı parçalarını (yeniden) üretirken onları sağlamlaştıran 

bir mecradır. Bu yüzdendir ki, Batılı olmayan bağlamlardaki modernleşme ve 

milliyetçilik hareketleri yine Bhabha'nın kavramları ile melez (hybrid) ve mütereddit (in-

                                                            
232 Franz Fanon, Black Skin, White Mask, (trans.by) Charles L. Markmann, Pluto Press, London, 1986. 
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between) süreçlerdir.233 Batılı olmayan milliyetçiliklerde karşımıza çıkan müphem 

süreçler, bu bağlamların, çerçeve itibarıyla Batılı modernleşme ve millileşme 

söylemlerinden doğrudan etkilenmekle birlikte, Batılı milliyetçilik ve modernleşme 

söylemleri ve süreçleri ile ilgili çatışmalı bir müzakere, sancılı bir pazarlık ve tercüme 

etme süreci olarak okunmalıdır.  

İşte tam da bu noktada, Partha Chatterjee'nin Batılı olmayan milliyetçiliklerin 

melez ve mütereddit karakterlerini okumamıza yardımcı olan Türetilmiş Söylem 

(Derivative Discourse) kavramı teorik bir enstrüman olarak oldukça önemlidir.234 

Chatterjee, milliyetçilik ile sömürgeciliğin birbirine zıt bir şekilde ve ikili karşıtlık 

içinden okunduğunu, milliyetçiliğin sömürülen toplumları sömürgecilerden kurtaran bir 

hareket olarak yorumlandığını ve milliyetçi vaatlerin kolonyalizmin tahakkümünü 

ortadan kaldıran bir yerden görüldüğünü söyler ve sorar: Peki ya milliyetçilik, 

kolonyalizmin düşünce şemalarını türeten ve devam ettiren bir yerde duruyorsa?235 

 Bu soru etrafında Chatterjee, Edward Said'in daha önceden gösterdiği gibi236 anti-

emperyalist milliyetçi söylemin muhtevasında bulunan asli/otantik köken arayışının 

aslında kolonyal bakış tarafından dikte edilmiş bir arayış olduğunun izini sürer ve post-

kolonyal milliyetçiliklerdeki "öz" arayışının oryantalizmin Batı ile Doğu arasında kurmuş 

olduğu karşıtlıktan türediğini gösterir. Bir yanda modernleşmek için Batı'dan borçlanan, 

öte yandan ise dokunulmamış/ "Batı tarafından kirletilmemiş" özcü bir kimlik 

arayışının, aslında Batı'nın epistemik tahakkümünün kabul edilmesi ve aynı anda 

reddedilmesi olduğunu ortaya koyar. Post-kolonyal bağlamdaki milliyetçi söylemin 

oryantalist söylemle ilişkiselliğini göstermek amacıyla tematik ve problematik ayrımı 

                                                            
233 Homi Bhabha, a.g.e.,  
234 Partha Chatterjee, Nationalist Thought in the Colonial World: A Derivative Discourse?, Zed Books, 
London, 1986.  
235 Partha Chatterjee, a.g.e.  
236 Edward Said, "Yeats and Decolonization", Nationalism, Colonialism and Literature, Field Day, 15, 1988.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



122 
 

yapan Chatterjee, Batı modernitesinin mümkün kıldığı epistemolojik ve etik öğeleri 

tematik, bu öğelere referansla ortaya koyulan somut önermeleri de problematik olarak 

konumlandırır. Bu bağlamda da milliyetçi düşüncenin problematiğinin aslında 

oryantalizmin problematiğini tersine çeviren bir yerde durduğunu gösterir. Bu tersine 

çevirmede söylemin nesnesi hala Doğulu olandır, ancak nesneye atfedilen edilgenlik 

silinmeye çalışılmış ve Doğulu, yine özcü bir şekilde milliyetçiliğin etken öznesi olarak 

kurulmuştur. Bir başka deyişle, post-kolonyal milliyetçilik oryantalizmin özcü 

(essentialist) bir şekilde inşa ettiği Doğu-Batı karşıtlığını verili kabul etmiş ve 

Aydınlanma aklının nesneleştirici süreçlerini kabul ederek iş yapmıştır.237  

Velakin Batı'nın epistemolojik şemalarının post-kolonyal milliyetçilik içinde devam 

eden tahakkümü, post-kolonyal milliyetçiliğin oryantalizmin basit bir kopyası olduğu 

manasına gelmez. Çünkü Batılı olmayan milliyetçilikler bir yandan Batı ile borçlanmışlık 

ilişkisini devam ettirirken, öte yandan sömürgeciye karşı kendi "özünü" telaffuz etmek 

ve karşı çıkmak için Batı modernitesinden seçeceği unsurları ayırır. Batılı oryantalist 

gözün karşısında "medenileşmek" için seçtiği unsurlar ile kendi "özünü" ayrıt etmek için 

dışarda bıraktığı unsurlar tam da milliyetçi söylemin cinsiyet meselesini ele alış 

biçiminin kalbinde yatar. Nitekim Chatterjee, post-kolonyal milliyetçiliğin cinsiyet 

meselesini ele alış biçimlerini Ulus ve Parçaları kitabında derinlemesine açar ve modern 

cinsiyet inşası açısından önemli olan ve Batılı milliyetçiliklerdeki özel/kamusal 

ayrımının, Batılı olmayan milliyetçiliklerde benzer bir şekilde, içerisi/dışarısı ayrımı 

olarak, türetildiğini gösterir.238  

Bu bağlamda Chatterjee, Batılı olmayan milliyetçiliklerin modernleşme pratiklerini 

sınırlandırdığını ve sömürgeciye karşı kendi otantik farkını koymak için kültürel alanı 

                                                            
237 Partha Chatterjee, a.g.e., s.38 
238 Partha Chatterjee, Ulus ve Parçaları, Kolonyal ve Post-Kolonyal Tarihler, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2002, ss. 195-264.  
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maddi ve manevi olarak ikiye ayıran bir söylem üzerinden iş gördüğünü anlatır.  Hukuk, 

idare, ekonomi ve devlet işlerinin "dışarısı", yani maddi alan; aile, dil, din, evlilik veya 

özel hayat ile ilgili olduğu düşünülen diğer konuların "içerisi", yani manevi alan olarak 

kurgulandığı post-kolonyal milliyetçilikte, ulusun otantik farklılığını dışardaki alan 

üzerinden meşrulaştıramadığını,239 bu yüzden de ulus tahayyülünde "içerisinin" 

milliyetçi elitlerce, millet inşasında nasıl araçsallaştırıldığını açıklar. 240  

Daha önce bahsettiğim epistemik şiddet ile birlikte düşünülürse, Batılı olmayan 

milliyetçiliğin maddi alanı Batılılaşma ile özdeşleştirilen modernleşme süreçleriyle 

birlikte okuduğu; bilim, teknik, iktisadi örgütlenme gibi konularda Batılı oryantalist göze 

karşı "ulusun aşağı olmadığını" ispatladığı erkek bir mecra olarak konumlandırdığı daha 

aşikâr olur.  Maddi alan, Batı'ya karşı (ve yine Batı'nın tercüme edilmesi sonucunda), 

ulusun yüceliğini ve rüştünü koyduğu bir mücadele alanıdır. 

Kanımca Batılı olmayan milliyetçiliklerin önemli bir özelliği olan "rüşt ispatı" 

tesadüf değildir, çünkü bir söylem mekanizması ve ideoloji olarak Oryantalizm,241 Batılı 

olmayan toplumları çocuklaştırma (infantalization) ve kadınlaştırma (feminization) 

üzerinden egzotize ve erotize ederek ikincil ve tabi olarak konumlandırır.242 Batı 

modernitesinin lineer, gelişmeci ve oryantalist tarih söylemi içerisinde Batılı olmayan 

toplumlar, yetkinleşmemiş, geri kalmış, karanlık ve Batı'nın yol göstericiliğine 

(Babalığına/kocalığına) ihtiyaç duyan çocuk/kadın toplumlardır.  Bunun yanında bu 

toplumlar, Batılı oryantalist gözün arzu nesnesidir; yani sadece geri kalmış değil, peçesi 

açılması gereken, soyulan ve dahi, tecavüz edilen (fethedilen) bir kadın bedenidir. Tam 

da bu noktada Lacan'ın sağladığı psikanaliz kuramından faydalanarak öznenin 

                                                            
239 Partha Chatterjee, a.g.e., s.54 
240 Partha Chatterjee, a.g.e.,  ss. 69-130. 
241 Edward W. Said, Şarkiyatçılık, Batı'nın Şark Anlayışları, Metis, İstanbul, 1999.  
242 Oryantalizmin Batılı olmayan toplumların temsilinde operasyona koyduğu çocuklaştırma ve 
kadınlaştırma stratejileri ile ilgili yapılan derinlemesine analiz için bkz. Suren Lavani, "Consuming the 
Exotic Other",  Critical Studies in Mass Communication, Vol.12, Issue 3,1995, ss. 263-286.  
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kurulumunda doğrudan iş gören cinsel fark meselesini ve bundan çıkan arzunun, Batı-

Doğu karşıtlığını inşa eden karşılıklı bakışta nasıl rol oynadığını göstermem gerekir.  

Adorno, Horkheimer, Benjamin ve daha birçoklarının eleştirel bir yerden 

gösterdiği üzere Batı modernitesi, bir aydınlanma/açma (enchantment) iddiası üzerine 

kuruludur. Bu iddia, karanlığın aydınlatıldığı, gizli olanın ifşaata tabi kılındığı, görünmez 

olanın görünür hale geldiği; Lacan'ın terminolojisi ile söylersek, hakikatin 

imkânsızlığından doğan varlıktaki kurucu boşluğun (lack) üstesinden gelmek için, 

boşluğun doldurulduğu fantazisi üzerine kurulu bir iddiadır. Karanlık, gizlilik, 

görünmezlik, boşluk/yarık gibi kavramların vajina ile olan analojik bağı göz önünde 

bulundurulduğunda, aslında aydınlanma ile üstesinden gelinmeye çalışılan şeyin eksik 

olarak imlenen, yani dişil olan olduğunu görürüz.  

Aslında her birey ontolojik olarak eksiktir; ancak dişil olan bu eksikliğin baştan 

kabulü ile özneleşirken, eril olan tam-mış, bütün-müş gibi yaparak özneleşir. Bu temel 

fark özneleşme süreci içinde kaçınılmaz bir şekilde kurucu rol oynayan Öteki ile 

ilişkilenmede, biyolojik cinsiyetlerden bağımsız olarak, eril ve dişil olanın bakışını kurar. 

Eril olan, tamlık/tamamlanmışlık fantazisi üzerine kurulur; münhasıran bu fantezi 

aracılığı ile yani boşluğu/yarığı doldurduğu fantazisi ile bilinmeyenin endişesinden 

kurtulur ve stabilize olur. Tamlık fantazisi, yani endişeyi ortadan kaldıran stabilizasyon 

için, eril olanın baktığı zaman hiçbir belirsizliğe/bilinmezliğe/boşluğa mahal 

vermeyecek şekilde "görüyor" (biliyor, dolduruyor) olması gerekir. Yani Foucault'nun 

bahsettiği Panoptikon gibi, görülmeden de görebilen, bilinmeden de bilebilen ancak her 

şeyin apaçık orada olduğunu görebildiği/bilebildiği zaman teskin olan bir endişenin ve 

stabilize oluşun bakışı (gaze) olması gerekir.243 İşte bu endişe ve bakış, hem oryantalist 

söylemin Doğu ve Doğulu olanı cinsel -söylemsel olarak inşa ettiği yerde, hem de Doğulu 

                                                            
243 Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark, Metis, 
İstanbul, 2003, s.58 
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olanın Batı'yı ve Batılı olanı içerimleme ve ona karşı kurduğu cinsel- söylemsel itiraz 

noktalarında inşa edicidir. 

 Mesela, Meyda Yeğenoğlu'nun oryantalist söylemde Doğu'yu sembolize etmek için 

kullanılan peçe metaforunu açıklarken gösterdiği gibi, Cezayirli peçeli kadın, Batılı özne 

için görmenin sağladığı tam ve mutlak kudreti tersine çevirdiği için endişe vericidir. 

Gözlerinden başka tüm vücudu Avrupalı bakışa görünmez olan peçeli kadın, 

görünmeden görebilendir.244 Bu aslında Doğulu kadının (ve dişil olarak temsil edilen 

Doğu'nun) başlı başına bir endişe kaynağı olmasını (çünkü görülüp bilinebilen yani 

kontrol edilebilen değildir) ve tam da bu yüzden bir arzu nesnesi olarak kurulmasını 

mümkün kılan şeydir. Çünkü bu bilinmezlik ancak bir bilme/açma, dolayısıyla 

tamamlama fantazisi ve doldurma arzusu ile yani, Doğu'nun fethedilebilen bir kadın 

olarak nesneleştirilmesi ile üstesinden gelinebilir. Hem bir bilgi nesnesi hem de bir arzu 

nesnesi olarak inşa edilme vardır burada- görünemeyen olduğu için bilinemeyenin 

bilinebilir kılınması, bilinemediği için "gizemli" olarak egzotize edilenin arzu nesnesi 

olması eş zamanlıdır. Yeğenoğlu'nun deyişi ile "peçe, gözü cezbeder ve arkasında ne 

olduğu konusunda spekülasyon yapmaya kışkırtır. (…) Doğulu kadının kendini Batılı 

bakışa teslim etmediği düşünülür dolayısıyla peçenin arkasında (soyulması gereken D.D) 

bir şey gizlendiği tahayyül edilir."245 Aslında Fanon'un bahsettiği Avrupalı rüyasının 

Cezayirli kadının peçesinin yırtılmasına müteakip gelişen bir tecavüz hikâyesi olması 

tam da bu cinsel fark üzerinden kurulmuş tahakkümcü söylemin ve tahayyülün libidinal 

arka planını göstermesi açısından önemlidir.246  

                                                            
244 Meyda Yeğenoğlu, a.g.e. s.59.  
245 Meyda Yeğenoğlu, a.g.e, s.59-60.  
246 Fanon, Avrupalının rüyasında Cezayirli kadınla kurduğu ilişkinin bir tecavüz, zar göndermesi de olan 
peçenin yırtılması, cinayete varacak denli şiddetli bir yarma hikayesi olduğunu anlatır. Bkz. Franz Fanon, 
A Dying Colonialism, Grove Press, New York, 1965, s.45 
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Bu mealde, Doğu- Batı karşıtlığı gibi duran karşılıklı belirlenim sürecinde iş gören 

iktidar çatışmasının aslında bir erillik iktidarı, yani "tamlık fantazisi" çarpışması 

olduğunu söyleyeceğim. Batılı olan, bütünlük fantazisini Doğunun kadınlaştırıldığı 

erotize edilmiş ilişki üzerinden kurarken, Doğulu olanın bu erkeklik müsabakasında 

erilliğini/tamlığını kurması için eksikliği Batılı olana havale etmesi, yani onu 

"kadınlaştırması" gerekir. Ancak bu müsabaka Doğulu olanın baştan "ikincil" kılınarak 

("eksik/dişil" olarak imlenerek) başladığı bir mücadeledir. Nitekim ilerleyen satırlarda 

Osmanlı modernistlerinin ilk romanlarında Batı ile verilen mücadeleye bir 

"kadınsılaşma endişesinin"247 nasıl eşlik ettiğine de değineceğim. Şimdilik kadınlığın 

kendisinin doğrudan bir fark, yani eril olmayanı tanımlamanın aracı olarak imlendiğini 

söylemekle yetineyim. Bu yüzdendir ki, Batılı olmayan milliyetçiliklerde dişil olarak 

görülen manevi alan (içerisi), kadınlar, ev ve aile hayatı ile özdeşleştirilmiş ve Doğu'nun 

Batı'dan farkını, daha da ötesi Batı'ya olan ve her daim korunması gereken 

"üstünlüğünü/ rüştünü " ve erilliğini /tamlığını kanıtladığı mücadele alanı olarak ortaya 

çıkmıştır. Post-kolonyal bağlamdaki milliyetçi projenin nihayete erebilmesi ve 

"bütünlüğe" ulaşabilmesi için "bir yandan ileri Batı uygarlığının maddi tekniklerinden 

yararlanmak, bir yandan da ulusal kültürün kendisine has manevi özünü koruyup 

güçlendirmeye çalışmak gerekir."248  

Batılı modernleşme sürecinde kurgulanmış "özel-kamusal" ayrımı, post-kolonyal 

milliyetçiliğe "içerisi-dışarısı" ayrımı olarak tercüme edildikten sonra kadınlıkla 

özdeşleştirilen ulusal maneviyat, erkeklerin alanı olarak rezerve edilen maddi alandan 

ayrıştırılarak ataerkil pratikleri modernleştirme alanlarından biri olur. Ancak bu 

modernleştirme safi bir demokratikleştirme olarak görülmemelidir; çünkü burada da, 

                                                            
247 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis, İstanbul, 2014.  
248 Partha Chatterjee, "Kadın Sorununa Milliyetçi Çözüm", Ayşegül Altınay (der.), Vatan, Millet, Kadınlar, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s.108.  
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Batılı milliyetçiliklere benzer bir şekilde, geleneksel toplumun ataerkil kodları modern 

toplumun ataerkil kodlarına tercüme edilir ve kadınların hem bedeni hem de kamusal 

alandaki pratikleri, yeni ataerkil iktidarın üzerine kazındığı mecralar olur.  

Batılı olmayan milliyetçiliklerin (mesela İran249, Güney Asya250, Yugoslavya251, 

Türkiye252, İsrail-Filistin253, Mısır ve diğerleri) Batı'dan devşirdiği bir başka unsur, bir 

önceki bölümde de açıkladığım gibi, kadınların ulusun maneviyatını temsilen 

kutsallaştırılmasıdır. Batılı milliyetçiliklerin birçoğunda ulusun birliği ve bütünlüğü 

kutsiyet atfedilmiş kadın ikonografileri üzerinden temsil edilir. Ulusun "yüce geçmişini" 

sembolize eden kılıçlı, mızraklı kadın figürleri, örneğin Alman milliyetçiliğinde 

Germania, İngiliz milliyetçiliğindeki Brittania, Fransız milliyetçiliğinde Marianne,  İskoç 

milliyetçiliğinde Caledonia ve benzeri olarak karşımıza çıkarken, erkekler de "ulusun 

geleceği" ve ortaya koyacağı gelişim potansiyelinin taşıyıcıları olarak sembolize edilir. 

Batılı olmayan milliyetçiliklerde ise, kadınların kutsallaştırılmasındaki nüans farkı, 

bunun erkekliğe hasredilmiş "dışarısı" üzerinden değil, daha ziyade "içerisi" ile uyumlu, 

domestik ve yardımcı roller olarak ortaya çıkmasıdır. Mesela Türk milliyetçiliğinde 

Kurtuluş Savaşı ikonografisi, ulusa hayat veren anne, yaralı askere pansuman yapan 

hemşire, cepheye mermi taşıyan köylü kadın vb. olarak karşımıza çıkarken, Hindistan'da 

                                                            
249 Afsaneh Najmabadi, “The Erotic Vatan as Beloved and Mother: to Love, to Possess, and to protect”, 
Comparative Studies in Society and History, 39(3), (1997), p.442-467 
250 Kumari Jayawardena, “The White Woman’s Other Burden”, Western Women and South Asia During 
British Rule, New York and London, Routledge, 1995 
251 Julie Mostov, “Sexing the nation/desexing the body: Politics of national identity in the former 
Yugoslavia”, Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation (ed.) Tamar MayerRoutledge, London, 
2000, pp: 89-110 
252 Nükhet Sirman, “Writing the Usual Love Story: The Fashioning of Conjugal and National Subjects in 
Turkey”, Victoria Ana Goddard (der.)  Gender, Agency and Change: Anthropological Perspectives, 
Routledge, London and New York, 2000, p. 251-272 
253 Sheila Hannah Katz,  “Adam and Adama, ‘Ird and Ard’ : En-gendering Political Conflict in Early Jewish 
and Palestinian Nationalisms”  Gendering the Middle East: Emerging Perspectives, Deniz Kandiyoti 
(ed.), I. B. Tauris, London, 1996.  
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"Anne-Hindistan"254, Mısır'da ise ulusun modernleşmesinin göstergesi olarak peçesini 

atan, Umm al-Dunya (Dünyanın Annesi) temsilleri olarak karşımıza çıkar.255  

Kadınlar üzerindeki tahakkümü meşrulaştıran bu kutsallaştırma aracılığı ile 

modernist- milliyetçi tahayyül, kadınlar üzerinde koruma ve sahiplenme söylemlerini 

kemikleştirir ve kadınları  "erkeklerin korunmasına muhtaç" kişiler olarak temsil eder. 

Kadınlar üzerinden "ulusun özünü" koruma (aslında ataerkil düzeni muhafaza ve 

modifiye etme) pratikleri, milliyetçiliğe içkin muhafazakârlığın önemli 

parametrelerinden biridir. Milliyetçi elitler "dışarısını" Batılı değerlere göre yeniden 

tasarlarken, "içerisini" özellikle de aile ikonografisi üzerinden ulusal anlatıya yedirirler. 

Sosyal hiyerarşinin aile ikonografisi üzerinden doğallaştırılması, Clintock'un dediği gibi, 

yerel düzeyde "büyük bir aile olarak ulus", küresel düzeyde "uluslar ailesi", kolonyal 

düzeyde ise "hâkim bir baba tarafından yönetilen çocuklar ulusu" algısını kurar ve 

kadınlar ile çocukların domestik alandaki ikincilleştirilmesini "doğallaştırır".256 Bir 

başka deyişle, Batılı milliyetçiliklerdeki gibi Batılı olmayan milliyetçiliklerde de millet, 

kadınlar ve erkeklerin "doğal" rollerini oynadıkları ve tepesinde erkek bir "reis" bulunan 

büyük bir aile olarak doğallaştırılır. Bu doğallaştırma milletin imkânsız bir birliktelik 

olduğunun üzerini örten millet fantazisinin önemli bileşenlerinden biridir.  

Milliyetçi anlatıda aile, "doğal bir birliktelik" olarak kurgulandığı için vatandaşlar 

arası ilişkideki eşitsizlikler de aile metaforu üzerinden görünmez kılınıp meşrulaştırılır 

                                                            
254 Kedar Vishwanathan, "Aesthetics, Nationalism and the Image of Woman in Modern Indian Art", 
Comparative Literature and Culture, Vol 12, Issue 2, 2010.  
255 Mısır'da Arap milliyetçiliğinin ve modernleşmesinin kadınlar üzerinden nasıl temsil edildiğini detaylı 
açıklayan çalışmalardan biri olarak bkz. Beth Baron, "Nationalist Iconography: Egypt as a Woman", in 
Rethinking Nationalism in the Arab Middle East, (eds.) James Jankowski & Israel Genshoni, Columbia 
University Press, New York, 1997, ss. 105-124.  
256 Anne McClintock, “No Longer in a Future Heaven': Gender, Race and Nationalism”, Anne McClintock, 
Aamir Mufti & Ella Shohat (der.) Dangerous Liasons: Gender, Nation, and Postcolonial Perspectives, 
University of Minnesota Press, Minneapolis and London, , 1997, p. 91. 
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ve normalleştirilir.257 "Büyük bir aile olarak milletin birlik ve beraberliği" ancak ataerkil 

aile yapısı içinde kurgulanmış rollerin ulusal görevlere tercüme edilmesi ile hayal 

edilebilir hale gelir. Bu yüzdendir ki, aile içinde tanımlanan annelik, kız kardeşlik, kız 

çocukluğu gibi roller milletin korunmasına dair anlatı ve söylemlerde merkezi bir yer 

işgal eder. Milletin annesi, kızı ya da kerimesi veya milletin içerisi/özü olarak imlenen 

kadınlığı koruyacak olan da, ulus ile mücavir kurulan erkekliktir.258 Milletin rüştünü ve 

yüceliğini ispatlamak için inşa edilen kahramanlık efsanelerinden ulusal kurtuluş 

mücadelelerine dek uzanan tarih anlatılarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan 

"bilinmeyen asker" (örneğin Türk milliyetçiliğinde Mehmetçik) imgesinin birçok 

milliyetçilikteki yaygın kullanımı da, milli erkekliğin anonim bir şekilde "koruyucu" 

olarak sembolize edilmesindendir.  

Batılı milliyetçiliklerdeki gibi Batılı olmayan milliyetçiliklerde de milli erkeğin 

"koruyucu", milletin kadınlarının da "korunan" olarak tahayyül edilmesinin bir diğer 

boyutu, vatan toprağının kadın bedeni olarak simgeselleştirilmesidir. Oryantalist bakışın 

peçe açma, soyma, tecavüz ve fethetme üzerinden kadınlaştırdığı Doğu imgelemine 

karşı, Batılı olmayan milliyetçilik, vatanı yabancıların taciz ve tecavüzüne karşı 

korunması gereken kadın bedeni olarak kurar ve vatan savunmasının "onur/namus 

meselesi" olarak konumlandırılmasının yolunu açar.  

Kadınların (vatanın) namus bekçiliğini yapacak olan erkek (ulus) için toprak kaybı, 

sevdiği kadının namusunu koruyamayan bir erkeğin utancına tekabül eder. Milliyetçi elit 

erkeklerin modernleşme pratiklerinde, kadın bedeninin ve cinselliğinin denetlenmesi, 

disipline edilmesi, biçimlendirilmesi ve ataerkil kodlara göre regüle edilmesi için ortaya 

koyulan iktidar teknikleri, vatan (kadın) ile ulus (erkek) arasında kurgulanan bu erotize 

                                                            
257 Jacqui M. Alexander, “Not Just (Any) Body Can Be a Citizen: The Politics of Law, Sexuality and 
Postcoloniality in Trinidad and Tobago and the Bahamas",  Feminist Review, 48, (1994) p. 13 
258 Sylvia Walby, "Woman and Nation", (ed.) Gopal Balakrishnan, Mapping the Nation, Verso, London, 
1996, ss.235-254.  
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edilmiş ilişkinin komplikasyonudur. Buna mukabil, korunması gereken kadın bedeni 

olarak kurgulanan vatan simgesi, kadınların "cinsel davranışları üzerinde bir öz bilinç ve 

denetim kurma"259, yani "namuslu olma" sorumluluğunu/zorunluluğunu da doğurur. 

Hayran olunan, sevilen, sahip olunan, korunan veya uğruna ölünen olarak vatan/kadın 

imgelemesi milliyetçiliği mümkün kılan arzunun erkek arzusu olduğunun bir başka 

göstergesidir.260 

 Bu noktada,  kadın bedeninin ulusun maneviyatının, biyolojik yeniden üretiminin, 

toprak ve kültür sınırlarının taşıyıcıları olarak imlenmesinin, Batılı ve Batılı olmayan 

milliyetçiliklerin ortak özellikleri olduğunu tekrar söylemek icap eder. Ancak Batılı 

milliyetçiliklerde gördüğümüz erkeklik onuru ile Akdeniz ve Ortadoğu coğrafyalarında 

karşımıza çıkan namus kavramı arasında ciddi farklılıklar olduğunu vurgulamam 

gerekir. Bir cinsiyet söylemi olarak (ve vatan koruması ile de simgelenen) namus 

kavramının, Batılı onur kavramından farklılığı, genelde Batılı olmayan milliyetçiliklerin, 

özelde ise geç dönem Osmanlı Modernleşmesi- erken dönem Türk milliyetçiliği 

söylemleri ve pratiklerinin anlaşılması için biraz açılmalıdır.  

Hatırlanacağı üzere bu çalışmanın bir önceki bölümünde Batılı-milli erkekliği tesis 

ederken kullanılan onur kavramının, erkeklerin "ölümü göze alma" üzerinden 

birbirlerine meydan okudukları düello pratikleri aracılığıyla kurgulandığını 

açıklamıştım.  Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyalarında karşımıza çıkan namus kavramı ise, 

kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet konumlarını, aynı zamanda üstünlük 

manasına gelen "şeref" üzerinden belirleyen bir toplumsal örgütleniş ve yapılanma 

olmanın yanında, kadın hazzının ve doğurganlığının denetlenmesi üzerine kurulmuş, 

cinsel ahlak olarak kurgulanmış düzenekleri mümkün kılan ataerkil kurallar 

                                                            
259 Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Metis Yayınları, İstanbul, 2007, s.163.  
260 Bkz. Rubina Saigol, "Militarisation, Nation and Gender: Women's Bodies as Arenas of Violent Conflict"  
(ed.) Pınar İlkkaracan, Women and Sexuality in Muslim Societies, Women For Women's Human Rights, 
İstanbul, 2000.  
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toplamıdır.261 Bu konuda çalışma yapan birçok yazarın belirttiği üzere, kadın hazzının 

denetimi etrafında geliştirilen ve namus olarak ifade bulan kurallar silsilesi, Akdeniz ve 

Ortadoğu coğrafyalarına özgül olup, dünyanın başka yerlerinde cinsellik üzerine bina 

edilmiş diğer ataerkil cinsel denetim mekanizmalarından ayrılır. Bu bölgelerde kadın 

cinselliğinin saflığı anlamında kullanılan namus, toplumsal yapıyı örgütleyen temel 

ahlaki değerlerin merkezinde durur ve kadınlar ile erkeklerin toplumsal rollerini 

kadınlar aleyhine olan bir hiyerarşi içinden tayin etme mekanizması olarak işlev görür. 

Bu tayin mekanizması, utanç ve şeref duyma etrafında örgütlenen bir duygu rejimi 

aracılığı ile işlevsel olur. Öyle ki namus, kadınların utanç, erkeklerin ise şeref duyacağı 

bir ölçüt olarak işlev görür ve cinsel haz, kadınların utancını, erkeklerin ise şerefini 

belirleyen bir kıstas muamelesi görür.262 "Erkeklik şerefi", Batılı erkeklik kurgularında 

olduğu gibi bir başka erkeğe meydan okumaktan, onu düelloya davet ederek ölümü göze 

almaktan değil, kadın bedenini denetlemekten, onun cinsel haz almasını ketlemekten, 

dolayısıyla da kadının "cinsel saflığını koruyabilmekten" geçer. Bu coğrafyalarda 

erkekliğin şerefinin sınırlarını çizen ve gerekirse zora ve şiddete başvurmasını 

meşrulaştıran utanç-şeref ikiliği, gündelik hayatı ve toplumsal yapılanmayı düzenleyen 

hiyerarşinin en tepesinde durur.263 Batılı erkeklik kurgusunda onur için erkekler 

birbirlerini öldürmeyi göze alırken, Akdeniz ve Ortadoğu coğrafyalarında erkekler 

"şerefleri için", "namus adına" kadınları öldürmeyi "göze almaktadır"! 

Erkeklik nasıl ki kadınlıkla zıtlık ilişkisi içinde tanımlanıyorsa, şeref de utanç ile bir 

zıtlık ilişkisi içinden tanımlanır. Şerefin taşıyıcısı ve sahibi erkek iken, utancın hem 

                                                            
261 Yıldız Tahincioğlu, "Namus ve Namus Cinayetlerinin Cinsiyet Eşitsizlikleri Bağlamında Analizi", Kültür 
ve İletşim , Sayı 13(2), 2010, s. 142. Bu konu ile ilgili çalışma yapan çeşitli yazarlar vardır. Bkz.  Erdal 
Gezik, Şeref, Kimlik ve Cinsiyet, Kalan Yayınları, Ankara, 2003.,  Lila Abu-Lughod, Peçeli Duygular, 
(çev.) Fuat Ertüzün, Epsilion, İstanbul, 2004. Nükhet Sirman, "Akrabalık,  Siyaset ve Sevgi: Sömürge 
sonrası Koşullarda Namus- Türkiye Örneği", Sharazad Mojab & Nahla Abdo (der.), Namus Adına Şiddet: 
Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, ss.43-63.   
262 Yıldız Tahincioğlu, a.g.m., s.142.  
263  Yıldız Tahincioğlu, a.g.m., s. 143.  
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sahibi hem de kaynağı kadındır.264 Bu zıtlık ilişkisi modernleşme süreci içerisinde ortaya 

koyulan pratiklerin çerçevesini koyan, "içerisi"nin "dışarı"ya göre sınırlarının nerede 

çizileceğini belirleyen ve milliyetçi elitlerin ataerkil toplumsal düzeni modifiye ettiği 

iktidar mekanizmalarını biçimlendiren önemli bir ilişkidir. Modernleşme (ve 

milliyetçilik) öncesinde yüz yüze ilişkilerin hâkim olduğu ve sosyal statünün soyadına 

göre belirlediği toplumsal yapılarda, soyadının değerini de belirleyen utanç-şeref ikiliği, 

soyun saflığı ve kıymetini biçen bir ikiliktir. Bu bağlamda modernleşme ile girilen melez 

müzakere sürecinin öncesindeki bu ataerkil kodların, milliyetçilik ile beraber ulusal 

soyun saflığına tercüme edildiğini ve Batılı olmayan milliyetçiliklerde kurgulanan 

toplumsal cinsiyet rollerinin ve kalıplarının, utanç-şeref (namus) etrafında kurulan 

duygu rejiminden türetildiğini söylemem yanlış olmayacaktır.  

Namus (utanç-şeref) etrafında örgütlenen duygu rejiminin yarattığı ve dinsel 

kurallar ile de bağlantılı olduğu açık olan bu koşullar, Batılı modernleşme süreçleri ile 

çatışmalı bir pazarlık içerisinde olan geç dönem Osmanlı ve erken dönem Türk 

modernleşme süreçlerinin mütereddit karakterini anlamak açısından önemlidir. İslami 

açıdan sadece iffet değil,  yasa ve kaide anlamına da gelen namus kavramı, Osmanlı-Türk 

modernleşme süreçleri içerisinde bir hudutlandırma enstrümanı olarak iş görmüştür. 

Bir önceki bölümde anlattığım gibi, Batılı modernleşme süreçlerinde hudutlandırma, 

aydınlanma ve Tanrının/Babanın/Kralın öldürülmesi ile inşa edilen bir 

dünyevileşmedir. Tanrısal yüceliğin yerini maddileşmiş/cismanileşmiş bir güzellik 

anlayışının aldığı, geleneksel teknolojinin yerini modern teknoloji olarak 

rasyonelleşmeye ve pozitivizme bıraktığı; cinsiyet teknolojisi ile kadınlara ve erkeklere 

doğallaştırılmış/biyolojik indirgemeci toplumsal görevler tavzif edildiği; nihayetinde 

                                                            
264Yıldız Tahincioğlu, a.g.m., s.143 .  
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"ulusun erkeklerinin" Kralın/Babanın/Tanrının yerini aldığı köklü bir kabuk 

değiştirmedir.  

Batı'da bu kabuk değiştirme sürecinde anlam haritalarını kuran sembolik sistem 

bütünüyle değişmiştir. Buna mukabil Batılı olmayan bir modernleşme süreci olarak Türk 

modernleşmesi için benzer iddialar ortaya koymak acaba doğru mudur? Örneğin geç 

Osmanlı modernistlerinin Batılılaşma ile kurduğu ilişki aynı zamanda bir dünyevileşme 

süreci midir? Genç Osmanlılar ve Jön Türklerin ortaya koyduğu meşrutiyet ve ıslahat 

çabalarını Babanın/Padişahın metaforik olarak öldürülmesi olarak okumak mümkün 

müdür? Batılı modernite ve millileşme süreçlerinde kurucu bir rol oynayan Baba katli, 

Türk modernleşme süreçlerinde de yaşanmış mıdır? Modernleşme süreçleri hem Batılı 

hem de Batılı olmayan milliyetçiliklerde eril süreçler olarak ortaya çıkmış ise ve hayal 

edilmiş cemaat olarak milleti kuran arzu eril olagelmiş ise, Türk modernleşmesinde 

ulusun hayal edilişini biçimlendiren eril arzu hangi duygu sosyolojisi ile biçimlenmiştir? 

Bu duygu sosyolojisinde Oryantalist bakışın işlevi nedir? Türk milliyetçiliğinin 

yukarıdan aşağıya doğru yürürlüğe koyduğu modernleşme pratikleri "makbul kadınlığı" 

ve "ideal erkekliği" nasıl inşa etmiştir? Bir önceki bölümde açıkladığım üzere, milleti 

mümkün kılan, bir fantazmatik operasyonlar dizisi olarak millet hayali ise, Türk milletini 

bir bütün olarak hayal etme imkânı veren fantazmatik operasyonların libidinal ve psişik 

arka planında ne vardır? Aşağıdaki bölümlerde bu sorulara cevap ararken Osmanlı-Türk 

modernleşmesini çerçeveleyen zihniyet dünyasına ışık tutmaya çalışacağım.  
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BÖLÜM 3 

 GEÇ DÖNEM OSMANLI MODERNLEŞMESİ VE CİNSEL ENDİŞE 

(PROTO-MİLLİYETÇİ CİNSİYET KURGULARI) 

 

Kemalist tarih yazımının Türk modernleşmesini "Mustafa Kemal'in Samsun'a 

çıkışı" ile başlatan ve "Cumhuriyet devrimleri" güzellemesi ile devam ettiren hegemonik 

anlatısına mukabil, bu hususta çalışma yapan birçok tarihçi, siyaset bilimci ve sosyolog, 

Türk modernleşmesinin neşet ettiği sosyo-kültürel dinamiklerin, II.Mahmud ile başlayan 

ve Tanzimat sonrası ivme kazanan 19. yüzyıl Osmanlı reform hareketlerinde aranması 

gerektiğini söylemişler; Kemalist tarih yazımının aksine, bir kopuş anlatısının değil, 

tarihsel sürekliliğin izlerini sürmüşlerdir. Bu yazarların bazıları modernleşme 

süreçlerini 19. yüzyıldan itibaren yürürlüğe koyulan ve modern bürokrasinin temeli 

olarak görülen devlet kurumlarının yapılanması üzerinden okurken,265 bazıları ordu ve 

askeriyede yapılan reformlara;266 bazıları eğitim alanında yapılan düzenlemelere,267 

bazıları vatandaşlık anlayışının gelişmesine neden olan yasal ve anayasal 

düzenlemelere,268 bazıları ise ekonomik düzenlemeler ve milli burjuvazi oluşturma 

çabalarına odaklanmışlardır.269 Türk modernleşmesinin tarihsel serüveni içindeki 

izlekleri anlamak açısından birbirinden kıymetli olan bu çalışmalardan faydalanacak 

olmakla birlikte, konumuz açısından esas öneme haiz neşriyat Türk modernleşme 

                                                            
265 Örneğin bkz:  Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1993. Eric J. Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, Istanbul, 2008. Metin Herper, 
The State Tradition in Turkey, Eothen Press, Huntingdon UK, 1985.  
266 Örneğin bkz: Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Routledge, New York, 1993. Feroz 
Ahmad, İttihat ve Terakki, 1908-1914, Kaynak yayınları, İstanbul, 2016.  
267Örneğin bkz:  Elif Ekin Akşit, Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İletişim Yayınları, 
İstanbul,  2005.  
268 Örneğin bkz: Füsun Üstel, "Makbul Vatandaş"ın Peşinde: II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık 
Eğitimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2016. Ayşe Kadıoğlu, Cumhuriyet İradesi-Demokrasi Muhakemesi, Metis, İstanbul, 
1998. Ayşe Kadıoğlu, Vatandaşlığın Dönüşümü, Metis, İstanbul, 2008.  
269Örneğin bkz: Zafer Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi, 1908-1918, Doğan Kitap, İstanbul, 2012.  
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süreçlerindeki endişe ve müphemliği konumlandıracak anlam haritaları ile, bu 

süreçlerdeki melezliği görünür kılacak ideolojik arka-planın, modern cinsiyet 

kurgularının inşasındaki rolünü ortaya koymama yardımcı olan romanlar olacaktır.  

 

A) Abilere Muhalif, Baba'ya Sadık Ergenler: Genç Osmanlılar 

Geç dönem Osmanlı zihniyet dünyasını anlatırken Tanıl Bora, 19. yüzyılın sonunda 

Osmanlıcada "merak" kelimesinin karşılığı olarak ve esasen melankolik bir durumu 

anlatan malihulya kelimesinin kullanıldığını söyler.270 Hayatı bilme, keşfetme ve 

çözümleme isteğini, yani bilimsel araştırmaya ve felsefi tahkikata yönelme 

motivasyonunu biçimlendiren bir itki olarak tanımlayabileceğimiz "merakın", melankoli 

anlamına gelen malihulya kelimesi ile ifade edilmesi tesadüf değildir. Melankoli, 

Freudian psikanalizde sevilen nesnenin kaybına verilen tepkilerden biridir. Sevgi 

nesnesi bir kişi olabileceği gibi, kişinin yerini alan ve onunla özdeşleşilen (identification) 

bir ülke, devlet, özgürlük veya ideal/ülkü gibi soyut bir kavram da olabilir. Sadece 

bireysel değil, topluluk kimliklerinin de inşasında rol oynayan sevgi nesnesi yitirilince, 

buna verilen tepki (veya bu yitime karşı getirilen yorumlama biçimleri), o tarihsel 

dönemdeki anlam haritalarını görmek açısından elzemdir. Çünkü bireysel kimlikte 

olduğu gibi, topluluk kimliklerinde de özdeşleşilen nesne yitimine karşı ya nesne ile 

bağını koparmak (yas tutmak) suretiyle bir yeniden inşa271 ya da kaybın açıkça 

kabullenilmemesinden dolayı yiten nesneye bağlılığı devam ettirmekte ısrar eden 

paradoksal272 ve yaygın bir hüzün durumu (melankoli) vardır. Bir başka deyişle, sevgi 

nesnesinin kaybının kabulü sonucunda ortaya çıkan yas duygusundan farklı olarak, 

melankoli, kaybın açıkça görülmediği, yitirilenin kabullenilmediği yani "bilinçten geri 

                                                            
270 Tanıl Bora, Cereyanlar: Türkiye'de Siyasal İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.23.  
271 Nesnenin kimlikte işgal ettiği yer, onun kaybı dolayısı ile açılan yaranın tamirini gerektirir. 
272 Paradoksaldır çünkü kayıp hissedilmekte fakat konumlandırılamamaktadır. Bu bağlamda kaybın 
yadsınması değil, bilinç dışına gömülmesi ve özdeşleşmenin devam etmesidir.  
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çekilmiş bir nesne kaybıdır."273 Bu kayıp ile nasıl başa çıkıldığı topluluk kimliklerini inşa 

eden söylemlerde kurucu rol oynar. 

Bu bağlamda, modernist Osmanlı aydınlarının ve romancılarının Batılılaşma ile 

mütalaa etme süreçlerini gösteren neşriyatta, bilimsel merakın değil ama melankolik 

olarak nitelenebilecek bir halet-i ruhiyenin bulunması rastlantı değildir. 19. yüzyılın 

özellikle son çeyreğinden itibaren kamusal alanda görünür olmaya başlayan Genç 

Osmanlıları kuşatan duygu rejimi, kibir üreten emperyal bir devlet ihtişamından (ve onu 

temsil eden Baba'dan274) yoksun hissetme ile Avrupa'nın "hasta adamı" olarak 

nitelenmeye karşı Batılılaşma çabalarına girmek arasında gidip gelen mütereddit bir 

haldir. Bu hal, devlet-i aliye'nin görkeminin kaybolması karşısında "Baba"nın ölümünün 

değil ama kaybının/hastalanmasının/düşkünleşmesinin sürekli olarak toplumsal 

bilinçten geri çekilmesi olarak okunabilir.  Ancak bu noktayı açmadan önce Genç 

Osmanlıları modernist bir grup olarak ortaya çıkaran sosyo-kültürel koşullara kısaca 

değinmem gerekir.  

Genç Osmanlılar, her şeyden önce kendi selefleri olan elitlerin 19. yüzyıl başından 

itibaren devleti modernleştirmek için ortaya koyduğu sistematik olmayan askeri, 

bürokratik ve mali düzenlemelerin yarattığı sosyolojik koşullar içine doğmuş bir ara 

kuşaktır. İmparatorluğun, 19. Yüzyıl öncesine dayanan275 ve bu yüzyılda ivme kazanan 

modernleşme çabalarının temelinde Şerif Mardin'in deyimi ile bir merkez-çevre çelişkisi 

                                                            
273 Sigmund Freud, Mourning and Melancholia, J. Strachey (ed), Vol.14, Hogarth Press, London 1964.  
274 "Baba" Lacancı manada sosyal ve sembolik düzenin kurallarını biçimlendiren sembolik otoriteyi temsil 
eder.  
275 Aslında Osmanlı'daki modernleşme çabalarını 18. Yüzyıl başına kadar sündürmek mümkündür. 
III.Ahmet zamanında Batı'nın askeri kurumlarını ve silah gücünü imparatorluğa getirmek ile ilgili 
tartışmalar devlet erkanı içinde başlamış, Sadrazam Nevşehirli İbrahim döneminde (1718-1730) 
askeriyede reform girişimleri yürürlüğe girmiştir.  III. Selim (1789-1807) döneminde, 1789 Fransız 
İhtilalini takiben Batı Avrupa'da başgösteren ciddi sosyal ve ekonomik dönüşümler, kalemiye sınıfı içinde 
detaylı bir şekilde tartışılmasa da, Osmanlı İmparatorluğunun da içinde bulunduğu savaşların (Rusya ve 
Avusturya ile) yarattığı tahribatı daha çok askeri ıslahatlar (Nizam-ı Cedid gibi) yolu ile tamir etme 
çabaları söz konusu olmuştur. Bu çabalar özellikle II. Mahmud dönemi ile beraber ivme kazanmıştır. (bkz. 
Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, ss. 9-20. İlber Ortaylı, İmparatorluğun 
En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, 1999, ss.123-170. Sina Akşin (der), Osmanlı Devleti, 1600-1908, 
Cem Yayınevi, İstanbul, 1993, ss.73-187  
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vardır.276 Bu çelişki, merkezin (payitahtın) çevreyi, toprak düzenlemeleri, bürokrasi, 

vergi sistemi gibi denetleme mekanizmaları aracılığı ile kontrol altında tutabildiği 

oranda devletin merkeziyetçiliğini koruyabildiği, bu mekanizmalarda ortaya çıkan 

gevşemelerin çevreden gelen isyanlara ve merkeziyetçilikte gediklere mahal verdiği 

kurucu bir çelişkidir.  

Mardin'e göre Osmanlı geleneksel sisteminde, Osmanlı taşralarında bulunan soy 

zincirleri, güçlü zengin aileler, dinsel tarikatlar, Anadolu'da yaşayan bazı gayrimüslim 

gruplar ve esnaf ile Sultan ve resmi görevlileri arasındaki kopukluk, çevre 

ayaklanmalarının temelinde duran bir çelişki olarak Cumhuriyet dönemine kadar devam 

edecek kadar güçlüdür.277 Bu çelişkinin kaynağında asker, sivil bürokrasi (kalemiye) ve 

ulemadan oluşan yönetici sınıflar ile "reaya" (esnaf, tüccar, köylü) arasındaki kültürel 

kopukluğun olduğunu söylemek mümkündür.278 Yönetici kadroyu oluşturan askeri -sivil 

elitler toplumsal köklerinden koparılmış, Osmanlıca eğitimi veren Enderun 

mekteplerinde yetişmiş, Padişaha tabi, ayrıcalıklı bir gruptur.  Özellikle 18. yüzyılda 

yapılan bazı ekonomik düzenlemelerin yarattığı fakirleşme dolayısı ile giderek daha 

şikâyetçi hale gelen vergi mükellefi, üretim yapan ve mahalli kültürün taşıyıcısı olan 

sosyal gruplar ile aralarında bulunan kopukluk, İslam dininin gördüğü zamk vazifesine 

rağmen, merkeze karşı ayaklanma ve isyanların temelinde durur. İşte bu temel çelişki, 

payitahtın merkezileşme ve merkezi kuvveti yeniden yapılandırma aracı olarak 

Batılılaşma meyline girmesinin de kökenindeki sebeptir. Bir başka deyiş ile Osmanlı'daki 

modernleşme çabalarının temel motivasyonu, devletin merkeziyetçi gücünü restore 

                                                            
276 Şerif Mardin, "Türk Siyasasını Açıklayacak Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri", Ersin Kalaycıoğlu & Ali 
Yaşar Sarıbay (der.), Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim, Der Yayınları, İstanbul, 1995, ss.123-
150. 
277 Şerif Mardin, a.g.m., s.136.  
278 Mardin bu kültürel kopukluğu kavramsallaştırırken "büyük kültür- küçük kültür" ikilemine 
başvurmuştur. Bu ikilemin edebiyatta "divan edebiyatı "ile "halk edebiyatı" ikiliğini yaratan dilsel ve 
sosyal kökenlerin daha genel ve bilimsel ifadesi olduğunu da ekler. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, s. 
22. 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



138 
 

etmek; savaşlar, toprak kayıpları ve mali krizler ile zafiyet yaşayan ve çevre karşısında 

kırılgan hale gelen devlet merkezinin gücünü yeniden sağlamlaştırmaktır. Velakin, 

Tanzimat Fermanı ile yeni bir boyut kazanan bu sağlamlaştırma çabaları da, Batı'da 

olduğu gibi sistematik, uzun vadeye yayılan ve derinlemesine bir felsefi alt yapıdan 

gelmemiş; Avrupa'da yaşanan endüstri devrimi gibi dayanaklar üzerinden yapıyı kökten 

dönüştürecek bir şekilde biçimlenmemiştir. Bu çabaların kökten bir dönüşüm için değil, 

daha ziyade İmparatorluk merkezinin gücünü restore ve reforme etmek amacıyla 

yukardan aşağıya doğru zerk edilen, gayri sistematik ve parçalı çabalar olması, sonraki 

kuşağın eklektik düşünüş biçimlerini de etkileyecektir.   

İmparatorluk merkezi, sadece padişahın kendi şahsi kudretinin değil, padişahın 

etrafında örgütlenen Bab-ı Ali gibi bürokrasi merkezlerini oluşturan ve vergiden muaf 

olmak gibi çeşitli ayrıcalıklara sahip elitlerin iktidarının alaşımından oluşan bir güç 

mekanizmasıdır. Bu yüzden de merkeziyetçi odağı restore etmek, sadece devlet 

mekanizmasını değil, bu mekanizmanın içinde iktidar sahibi olan elitlerin statüsünü de 

restore etmek manasına gelir. Tanzimat Fermanı'na kadar olan süreçte, doğrudan 

Padişaha tabi olan, can ve mal güvenlikleri Padişahın takdirinde bulunan Osmanlı 

bürokratik elitleri279, Gülhane Hattı Hümayununun ilanı ile birlikte, belli oranda can ve 

mal güvenliğine kavuşmuş ve bu gelişme ile beraber devlet ricalini oluşturan zümre 

içinde yeni bir seçkin bilincinin ve devlet ideolojisinin oluşması söz konusu olmuştur.  

Tanıl Bora'nın deyimi ile 2. Meşrutiyet'e- hatta daha da ilerisine- kadar sadece devletin 

"sahipleri" değil, onların yine yönetici sınıflardan gelen muhalifleri bile bu "sınıf bilinci" 

ile hareket etmişlerdir.280  

                                                            
279 Örneğin Tanzimat'a kadar olan süreçte, kalemiye sınıfından birinin ölmesi durumunda varlıkları devlet 
hazinesine nakledilirken, Tanzimat ile beraber devredilen bir miras halini almıştır.  
280 Tanıl Bora, Cereyanlar, s.32.  
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Nitekim Genç Osmanlıların modernleşme ile ilgili ortaya koyduğu çabalar da bu elit 

"sınıf bilincinin" dışında değildir. Tanzimat sonrasında yeni bir ayrıcalıklı seçkin 

grubunun oluştuğunu söyleyen ve kendilerinden önceki kuşağa karşı muhalif bir tavır 

takınan Genç Osmanlılar, Avrupa'da eğitim görmüş ancak seleflerinden daha nitelikli 

olduklarını düşündükleri halde bürokrasinin dışında kalmış ya da düşük mevkilerde 

görevlendirilmiş olmaktan dolayı şikâyetçidirler. Yeniden düzenlenmeye başlayan kamu 

bürokrasisi içerisinde üst kademe mevkilere dair iddiaları olmasına karşın, kendilerine 

iktidar alanı bulamayan bu grup, siyasi alan açmak için seleflerini aşırı Batılılaşma 

üzerinden eleştiren heterojen bir grup olmuştur. Heterojen diyorum, çünkü bu kuşak 

içinde anılan birçok ismin modernleşmeyi yorumlama biçimlerinde bazı farklılıklar 

vardır. Ancak hemen hepsinin ortak noktalarından biri, (devlet içerisinde bir statü 

talepleri olmasından da dolayı) devlet merkezinin tadil edilmesi ve güçlendirilmesidir. 

Elbette ki onlara göre bu tadilatın, seleflerinin yaptığı gibi halktan kopuk bir biçimde 

Batı'yı taklit ederek yapılması mümkün değildir. Batı'yı taklit edenlerin 18. Yüzyılın 

sonundan itibaren yürürlüğe koyduğu toplumsal tabandan kopuk uygulamaların, Batı 

devletleri, gayrimüslimler ve bürokrasi elitleri dışında kimseye fayda sağlamadığının 

aşikâr olduğunu düşünmektedirler. Bu yüzden de söyleminde "fenni olma" gailesi ön 

plana çıkan fakat berisinde oldukça mutaassıp olan mütereddit ve endişeli bir 

modernleşme yorumu Genç Osmanlıların muhalefetinin yapı taşı olur.  

Dönemin romanlarına da baskın bir şekilde yansıyan bu haleti ruhiyenin 

kaynaklarına bakmak gerekirse, her şeyden önce, korunmak istenen devletin, din-ü 

devlet sıfatlı olduğunun hatırlanması gerekir. Bir zamanlar cihan imparatorluğu olarak 

anılan devlet-i aliye, İslam dininin de sembollerinden biridir. Devletin ihtişamını geri 

kazanmak üzere merkezi otoriteyi tadil etmek, hem merkezi kuvveti sağlamak için 

önemli olan dini korumak, hem de kimliğini dinden alan tebaayı bir arada tutmak 
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demektir. Yani devletin merkezi bekası ile Genç Osmanlıların talip oldukları statüler ne 

kadar birbirine teyellenmiş ise,  çevreyi merkezi otoriteye teyelleyen İslam dininin 

bekası da o derece önemlidir.  

Bu kuşak, Tanzimat'ın mimarlarından olan Ali Paşa'yı şeriatın alanını daraltan 

uygulamaları yürürlüğe koymakla eleştiriyorlardı281 ve parlamentarizm talepleri içinde 

fıkhı282 "ihmal edilmesi caiz olmayan bir kaynak" olarak nitelendirmekteydiler.283 Yani 

bir modernleşme söz konusu olacaksa, toplumsal yaşamı yönlendiren İslam dini 

pahasına olmayacak, Batı'nın ilim ve fenninden yararlanma isteğine dünyevileşme talebi 

eşlik etmeyecektir. Çünkü dünyevileşme demek Tanrı'nın/Baba'nın metaforik olarak 

öldürülmesi ve yaşamın sekülerleşmesi demektir. Oysa Genç Osmanlıların arzusu, (İslam 

dininin işlevinden de dolayı) Batılı Erkek Kardeşlerde olduğu gibi Babayı öldürüp onun 

yerini almak değil, hayırlı evlatlar olarak onu "Hasta Adam" olmaktan kurtarıp,  eski 

ihtişamına kavuşturmaktır. Bu savımı çok iyi örneklediği için Mizancı Murat'ın Turfan'da 

mı Yoksa Turfa mı romanında başkarakter Mansur'un Osmanlı'nın "Hasta Adam" olup 

olmadığını sorgularken söylediği şu cümlelere kulak vermek gerekir: 

"Tehlikesiz ve geçici bir aksiliktir. Taze baharı müjdeleyen bereketli bir kıştır. Bahar 

maarif güneşi ile kendini gösterecektir. Şu mübarek seçkin diyarı bize kısmet eden Cenab-ı 

Nazım-ı Alem bizi yaratılıştan güzel ahlak ile taltif etmiştir. Tarihimiz kahraman olaylarla 

dolmuş taşmıştır. Bir taraftan Osmanlılar, Orhanlar, Hüdavendigarlar, Yıldırımlar, 

Çelebiler, Fatihler, Yavuzlar… Diğer taraftan Alâeddin Paşalar, Çandarlızadeler, Sokollular, 

                                                            
281 Örneğin, Sadrazam Ali Paşa medeni hukuk ile ilgili yapılacak olan reformlarda Fransız medeni 
kanununun iktibasından yanaydı. Ancak bu dönemde Cevdet Paşa gibi devletin teokratik niteliğini 
vurgulayanlar iktibasa karşı çıkmışlar, İslam kaynaklarından yola çıkarak yeni bir kanun yazılmasını 
savunmuşlardı. Bunun üzerine Nazır rütbesiyle Cevdet Paşa başkanlığında oluşturulan yedi kişilik Mecelle 
Komisyonu 1869-1876 yılları arasında çalışarak Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye mevzuatını çıkarmışlardı. 
Kısaca Mecelle olarak anılan bu mevzuat İslam kaynaklarına dayanılarak çıkarılan ilk mevzuattı. Zafer 
Toprak, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 
2015, s.11.  
282 Fıkh: İslam hukuk demektir.  
283  Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, s. 15.  
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Köprülüler… Hanedan yine yüce hanedandır, bendegân yine sadık ve fedakâr bendegândır. 

(…) Şüphem yoktur. İstikbalimiz mazimize bile gıpta ettirecektir"284 

Görüldüğü üzere imparatorluğun ihtişamını kaybetmesi ve Baba'nın hastalanması 

"tehlikesiz ve geçici bir aksilik", "bahardan önceki kış" olarak algılanmakta, "güzel ahlak 

ile taltif" edilmiş genç erkek olarak, mazideki kahramanlıkların mimarlarından ilhamla, 

istikbali maziden bile daha parlak kuracağını düşünen bir ses vardır. Bu "Hasta adam"a 

eski ihtişamını iade etme sadakatini ifade eden cümleleri cinsiyet terimleri ile yeniden 

okuyacak olursam, elit ergenler olarak Genç Osmanlıların kavgasının Baba ile değil, 

kendilerinden önce gelen Tanzimat elitleri ile yani "Abiler" ile olduğunu söylemem 

gerekir.  Bu bağlamda aşırı Batılılaşma endişesinin bu dönemde yazılan romanlara nüfuz 

etmesindeki bir sebebin de bu sekülerleşme, yani Baba'yı öldürme ve dünyevileşme 

korkusundan kaynaklandığını söylemem yanlış olmayacaktır. 

Lacan'da  "Baba" olarak ifade bulan sistemin, toplumsal değerleri, hiyerarşileri ve 

kuralları biçimlendiren sembolik sistem içerisindeki düzenleyici otoriteyi temsil ettiğini 

hatırlarsak, Baba'nın öldürülmesinin aslında sembolik sistem içerisindeki düzenleyici 

otoriteyi ve kuralları değiştirmek, yani anlam haritalarını kuran bir başka sembolik 

sistem yaratmak manasına geldiğini de görürüz. Genç Osmanlıların, Batılı Erkek 

Kardeşlerden farklarından biri de zaten buradadır. Çünkü Genç Osmanlılar İslam dini ve 

bu dinin devlet sureti olan imparatorluğun yarattığı sembolik sistem içerisinde kalmaya 

devam etmişler; çabaları bu sembolik sistemin kurduğu anlam haritalarını ortadan 

kaldıran bir yerden işlememiştir.  

Genç Osmanlıların Batılı Erkek Kardeşlerden bir diğer farkı, anayasal haklar ve 

eşitlik söylemleri içerisinde halkı konumlandırdıkları yerdir. Osmanlı tebaası, merkez- 

                                                            
284 Mizancı Murat, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?, s.22-23. Aktaran Berna Moran, a.g.e., s.79. (Moran 
Mizancı'nın romanından yaptığı bu alıntıyı romanda kullanılan anlatım tekniklerinden biri olan "iç 
konuşma tekniğini" örneklemek için yapmıştır.)  
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çevre çelişkisi içerisinde isyan etmesi muhtemel halk olarak, razı kılınması icap eden ve 

adalet götürülmesi gereken yerdir. Genç Osmanlılar için Tanzimat elitlerinin "Batı 

sefahati içinde yaşarken kulaklarını tıkadığı" halk, devletin merkezi kudretine karşı 

ayaklanmaması için memnun edilmesi gereken velakin, iktidarın meşruiyet kaynağı 

olamayacak kadar da cahil bir topluluktur. Dönüştürücü bir özne olamayacak kadar cahil 

görülen halk (aynı kadınlar gibi), adına konuşulan ama birlikte konuşulmayacak bir 

şeydir.  İktidarın meşruiyet temeli olması için halkın evvela eğitilmesi elzemdir. Bu 

bağlamada halk ile kurulacak adalet ilişkisi eşitlik ilişkisi değil, hami olanın yukarıdan 

adalet bahşettiği geleneksel himaye ilişkisi içinden olmaya devam edecektir. Yani halk, 

Batılı modernitedeki gibi rıza üreten bir yer değil,  razı kılınması gereken bir yer olarak 

konumlandırılacaktır.  

Bu ilişki içerisinde başta roman tefrikaları olmak üzere, dili sadeleştirilmiş gazete 

yazıları, tiyatro ve şiirler, halkı eğitmek misyonu ile kullanılacaktır. İlber Ortaylı'nın 

dönemin aydınlarındaki didaktik ve yüzeysel eğitim misyonerliğini tanımlamak için 

kullandığı "ansiklopedisyen" terimi de bu bağlamda önemlidir. Ortaylı, bu dönemde 

"devlet adamından yazarına bu toplumun seçkinleri tiyatrodan gazeteye, mimariden 

filolojiye ve doğa bilimlerine kadar her konuya el atma ve düzenleme çabasındadır" 

demektedir.285 Zaten bu dönemde yazılan romanların hemen hepsinin aynı zamanda 

bürokrat veya gazeteci olan Genç Osmanlılar tarafından yazılmasının sebebi de bu 

kuşağın edebiyatı modernleşme misyonunu yerine getiren didaktik bir araç olarak 

görmeleridir.286 2. Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet döneminde (hatta bugünün 

Türkiye'sinde bile hala) "Eğitim şart" başlığı ile karşımıza çıkan seçkinci söylemlerin 

içerisinde, halkın, yönetenlerin kararlarını doğru yorumlayamayacak kadar cahil olduğu 

                                                            
285 İlber Ortaylı, "Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu", Ersin Kalaycıoğlu & Ali Yaşar Sarıbay (der.), 
Türkiye'de Siyaset: Süreklilik ve Değişim, Der Yayınları, İstanbul, 1995, s.97.  
286 Örneğin, Genç Osmanlıları bir araya getirdiği için bu kuşakla anılan ve roman tefrikalarının da 
yayınlandığı Tasvir-i Efkâr gazetesi bu misyonu yerine getirme araçlarından biri olarak örnek verilebilir. 
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algısının varlığını devam ettirdiğini görmek ve bunun kökeninde de modernleşme ile 

kurulan bu ilişkinin sancıları olduğunu söylemek mümkündür. 

Kanımca Batılı oryantalist gözün çocuklaştırdığı/kadınlaştırdığı Doğulu toplum 

temsiline karşı, rüştünü ispatlamak ameliyesine giren yönetici elitlerin modernleşme 

çabalarının mütereddit, melez ve melankolik damarını da buradan okumak gerekir. Genç 

Osmanlılar ve halefleri, kendilerini Batı'nın tuttuğu aynadan görmüş, oradan yansıyan 

geri kalmışlık imgesini, ona eşlik eden kifayetsizlik duygusunu, yani çocuk kalmışlığı 

içten içe kabul ederek ve aynı anda bu imgelemeye karşı çıkmak için rüşt ispatına 

girişmişlerdir. Batılı oryantalist gözün dayattığı "aşağı", "geri kalmış", "çocuk toplum" 

temsillerine karşı rüşt ispatı, kendilerini modernleşmenin temsilcisi olarak 

konumlandırmalarına, içinde bulundukları toplumu oryantalize etmelerine ve 

nihayetinde, halkı (Doğu'yu/kadını/çocuğu) eğiten (onlara medeniyet götüren) 

muktedir (yani Batı/erkek/Baba) olmayı denemelerine sebep olmuştur.  

Denemelerine diyorum, çünkü Tanzimat romancıları ile ilgili ufuk açıcı 

çalışmasında Jale Parla, bu dönem romanlarının "yetimlik" duygusu ile kuşatılmış 

olduğu tespitini yapar.287 Yetimlik hissi, sadece roman türünün kendisinin bizatihi 

yabancı olduğu topraklara iliştirilme sancılarının yarattığı veya roman kahramanlarının 

ağırlıkla yetim çocuklar olarak kurgulanmasından doğmuş bir sonuç değildir. Bir sebep, 

Osmanlı geleneksel yapısından ve değerlerinden devşirilen İslami dünya görüşünün, tam 

da bu bölümün girişinde bahsettiğim kadınlıkla özdeşleştirilen içerisi/manevi alanın 

gösterenleri (signifiers) olarak muhafaza edilmek istenmesidir. Ayrıca yukarıda da 

bahsettiğim üzere, Genç Osmanlıların arzusu Batı'da olduğu gibi Baba'yı öldürüp onun 

yerini almak değil, hayırlı evlatlar olarak onu "Hasta Adam" olmaktan kurtarıp eski 

ihtişamına kavuşturmaktır. Elit ergenler olarak Genç Osmanlıların kavgası Baba ile değil, 

                                                            
287 Jale Parla, Babalar ve Oğullar, İletişim yayınları, İstanbul,1990, s. 9-19.  
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kendilerinden önce gelen Tanzimat elitleri ile yani "Abiler" ile olduğu için koruyucu bir 

Baba arayışı (imparatorluğu ihtişamına ve otoritesine kavuşturmak) bir erillik 

restorasyonu çabası olarak devam etmektedir. Batı'ya yenik düşmeyi engelleyecek, 

cemaatçi değerlerin koruyucusu olacak bir Baba'nın yokluğu anlamına gelen yetimlik 

duygusu tam da bu yüzden kuşatıcı bir şekilde romanlara hâkim olur. Jale Parla'nın 

deyimi ile bu otoriter Baba'nın yokluğu, bu dönem romancılarını siyasi vasisini 

kaybetmenin yarattığı bir kudret boşluğunu kapatmak ve cemaatçi değerlerin vesayetini 

üstlenmek zorunda kalan bir yetimlik duygusudur.288 

Parla'nın yaptığı Baba'nın kayıp olmasından mütevellit yetimlik tespiti oldukça 

ufuk açıcı olmak yanında, kanımca hem Osmanlı modernistlerinin hem de onların ardılı 

olan Türk modernistlerinin söylem ve pratiklerinde bastırılmış unsurların, yani cinsel 

arzu ve endişenin, belirleyici rolünü açıklamak açısından biraz daha yakından bakmayı 

gerektiren bir zemindir. Bunun için de bölümün girişinde bahsettiğim oryantalist 

bakışın inşa ettiği cinsel kurguların Batılılaşma çabası içinde olan Osmanlı ve Türk 

Modernistlerinde tetiklediği özdeşleşme ve direniş noktalarının açılması, Türk 

milliyetçiliğinin erkeklik kurgusunun hangi bakıştan türediğinin ve nasıl bir bakış 

türettiğinin konumlandırılması gerekir.  

 

B) Bakire'den Femme Fatal'a- Zifaf Döşeğinden Mezara: 

Bir söylem olarak Oryantalizmin kurduğu Doğu temsillerinin cinsel imgelerle, arzu, 

fantazi ve endişelerle örüldüğünü, eril öznenin bakışını kuran cinsel farkın bir bilgi 

nesnesi ve bir arzu nesnesi olarak Doğu'yu nasıl yapılandırdığını açıklamıştım. Bu 

yapılandırmanın Batılı öznenin, "Öteki" dolayımı ile bir kimlik oluşturmasının (eril 

olarak konumlanmasının) aracı olarak işlediği gibi, Öteki (dişil) olarak imlenen 

                                                            
288 Jale Parla, a.g.e.,s.15. 
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Doğu'nun bilgisini, endişelerini, arzusunu ve kimlik kurucu pratiklerini de 

yapılandırdığını söylemiştim. Doğu- Batı karşıtlığı gibi duran karşılıklı (ve esasen 

kurgusal) belirlenim sürecinde iş gören iktidar çatışmasının aslında bir erkeklik 

iktidarı/tamlık çarpışması olduğunu; Batılı olanın, bütünlük fantazisini Doğunun 

kadınlaştırıldığı erotize edilmiş ilişki üzerinden kurduğunu da belirtmiştim. Buna 

mukabil, Doğulu olanın ise bu erkeklik müsabakasında erilliğini/tamlığını kurması için 

eksikliği Batılı olana havale ettiğini ve onu "kadınlaştırarak", endişe ile başa çıkmaya 

çalıştığını ifade etmiştim. Nihayetinde de bu müsabakanın Doğulu olanın baştan ikincil 

kılınarak (eksik/kadınsı olarak imlenerek) yürüttüğü bir mücadele olduğunu da 

eklemiştim.  

Tesadüf değil, ilk kuşak Tanzimat yazarlarının metinlerinde Batı, "erkek Doğu"nun 

yüce bilgisi ile ehlîleştirilecek bir genç kız ve eril kudretin nüfuz edeceği, fethedilmeyi 

bekleyen bir bakire olarak temsil edilir. Bu temsilin arka planında muhtemelen fetihler 

üzerine kurulu askeri bir imparatorluk olarak Osmanlı devletinin Hristiyanlığa karşı 

cihat şiarında konumlanışının veya devletin mazisinde "cihan imparatorluğu" olarak 

sıfatlanmış olmanın verdiği kibrin veya fethedilen topraklardan devşirilip yeniçeri 

yapılan çocuklar ile hareme kapatılan kadınların yarattığı güç algısının ve daha birçok 

sebebin rolü vardır. Ancak bu olası sebeplerin analizi bu çalışmanın sınırlarını 

aştığından ilk kuşak Tanzimat yazarlarının Asya ve Avrupa arasında kurduğu evlilik 

metaforundan devam etmekle yetineceğim. 

Babalar ve Oğullar kitabında Parla, ilk kuşak Tanzimat yazılarında Batı ile Doğu 

arasındaki ilişkinin, yetkin fikirleri ile olgun erkeği temsil eden Asya ile hayal 

dünyasında yaşayan toy bir genç kızı temsil eden Avrupa arasındaki bir evlilik gibi 

anlatıldığını söyler. Parla'ya göre Avrupa'yı evliliğin edilgen öğesi olarak gösteren bu 

metaforun kullanılma sebebi, yazarların Avrupa'dan etkilenmesine rağmen Osmanlı 
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geleneksel kültürünün yargılarını ve düşünce sistemini sürdürüyor olmasıdır.289 Söz 

konusu kuşağın Osmanlı geleneksel kültürünün yargılarını devam ettirme ısrarını, daha 

önce belirttiğim "Hasta adam" olarak Baba'nın hayırlı evlatlarca ayağa kaldırılması 

gailesi ile birlikte okumak, Doğu'nun bu evlilikte etken ve eril figür olarak 

konumlandırılmasını daha anlaşılır kılar. Baba düşkün ve hasta olabilir, ancak geçmişte 

sahip olduğu ihtişam hala onu (Oryantalist bakışın peçe açma fantazisini tersine 

çevirmeye çalışan bir yerden) genç bakireyi fethedecek (hareme kapatacak) kudretli ve 

mazisi ile mağrur olgun bir erkek olarak hayal etme arzusunun zeminidir. "Genç 

bakirenin fethedilmesini" sağlayacak ve daha sonraları Cemil Meriç ve Peyami Safa gibi 

muhafazakâr yazarların metinlerinde "zifaf döşeği" metaforu290 ile ifade edilecek olan 

"Doğu-Batı evliliği" sadece nüfuz edilerek ehlileştirilecek bir kadına sahip olma/tam 

olma fantazisini değil, ihtişamın ve Baba'nın kaybının bilinç dışına itilmesini sağlayan 

(yani melankoliyi üreten) yer olması dolayısı ile de önemlidir.   

Yine bu tersine çevirme çabası, oryantalist bakışın Doğulu tarafından düzlendiği ve 

Batılılaşmayı, oryantalizmin kurduğu tüm iktidar ilişkilerinden ve duygu sosyolojisinden 

ari bir şekilde, olduğu gibi kopyaladığı ya da külliyen reddettiği bir süreç değildir. Daha 

ziyade reforme edilmiş, ıslah olmuş ve tanınabilir bir "Öteki"ye karşı duyulan arzuyu 

gösteren ve aynı zamanda bir muğlaklık etrafında dolanan, sürekli kaymalar yaratan, 

kendi artığını (excess) ve farklılığını yeniden inşa eden mimic (taklit) bir süreçtir. 

Taklidin sadece bir kopyalama süreci değil, bir çifte yazılımın/telaffuzun performansı ve 

hikâyelendirilmesi olduğunu hatırlarsak, bu temsillerin biçimlendiricisi olan cinsel 

metaforlara kaynaklık eden endişeyi de görme alanımız açılır. Çünkü Baba'yı mazisi ile 

mağrur olgun bir erkek olarak tekrardan ayağa kaldırmak arzusu ve bu arzu dolayımı ile 

                                                            
289 Jale Parla, a.g.e, s.15 
290 Peyami Safa ve Cemil Meriç'in kullandıkları "zifaf döşeği" metaforunu aktaran Nurdan Gürbilek, Kör 
Ayna Kayıp Şark, Edebiyat ve Endişe, Metis, İstanbul, 2014, s. 85.  
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Baba'nın bizzat kendisi olmaya çalışmanın altında, erilliği/tamlığı kaybetme endişesi 

vardır. Nurdan Gürbilek bu endişeye "kadınsılaşma endişesi" demiştir291 ve Doğu'nun 

evlilikteki etken erkek pozisyonunun endişeyi gidermeye yetmediği, yani zifaf döşeğinin 

galibi olma fantazisinin işlemediği yerde, temsilin nasıl "Anne Doğu"ya kaydığını 

göstermiştir.292 Ancak bu konuya girmeden önce Baba Kaybı etrafında ortaya çıkan 

erilliği kaybetme- kadınsılaşma endişesinin hangi noktalarda bir hudut çizme aracına 

dönüştüğüne yakından bakalım.  

Duben ve Behar, 1880'den 1940'lara kadar olan bir dönemi kapsayan ve 

İstanbul'da evlilik, aile ve üreme meselelerine bakan çalışmalarında, 19. yüzyılın son 

çeyreğinde "kadınlar elden gidiyor" şeklinde zuhur eden bir paniğin yaşandığını ve 

kadınların sosyal konumlarının etrafında dönen yoğun tartışmaların olduğunu 

söylerler.293 Gerçekten de Genç Osmanlılar arasında kadınların kıyafetlerinden aile 

içindeki "görevlerine", tahsil durumlarından evlen(diril)me ve aşk yaşama biçimlerine, 

çocuk bakımını nasıl yapacaklarından, namus ve haysiyetlerinin nasıl "korunacağına" 

kadar takıntılı derecede yoğun, erkekler-arası bir diyalog vardır.  Bu diyalog bir taraftan, 

kadınların aşırı batılılaşma sonucunda namuslarını kaybetme tehlikesi yaşadıklarına 

dikkat çekmeye çalışan panik hali ile bezenmişken; öte yandan da eğitimsizlik ve 

medeniyetten yoksun bırakılmışlıktan dolayı kadınların çağa ayak uyduramadıklarını 

söyleyen, bunlardan dolayı da kadınların çocuk yetiştirme gibi "asli görevlerinde" 

başarısız olduklarını anlatan erkek seslerinden oluşmaktadır.294 Bu erkek sesleri, 

                                                            
291 Nurdan Gürbilek, a.g.e., ss.19-50.  
292 Nurdan Gürbilek, a.g.e, ss. 77-96.  
293 Alan Duben &Cem Behar, Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940, 
Cambridge University Press 1991, Cambridge, s. 199.  
294 Osmanlı elitlerinin bu konuda yazdıklarını ve Osmanlı Kadın hareketinin gelişimini anlatan çalışmalar 
için bkz. Aynur Demirdirek, Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikâyesi, Ayizi Kitap, 
İstanbul, 2011. Tuba Demirci Yılmaz, "Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Modernleşmesinde 
Annelik Kurguları", Cogito, No.81, 2015, ss.66-90. Fatmagül Berktay, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 
Feminizm", Tanıl Bora & Murat Gültekingil (der), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 1, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2001, ss. 348-361.  
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ataerkil kodlama biçimlerinden tabii ki de muaf değildir, ancak kadınların kamusal 

hayatta hiçbir karşılıklarının olmadığı bir dönemde ortaya çıktığı için, Osmanlı kadın 

hareketini başlatacak olan kadınların, sınırlı da olsa kamusal alanda görünür olmaya 

başlamalarına vesile olmuştur.  

1868 yılını takip eden dönemde, İstanbul saray çevresine yakın ve elit ailelere 

mensup kadınlar, modernist erkeklerin teşviki ile çeşitli dergi ve dernek çevrelerinde 

toplanmaya başlamışlar, Genç Osmanlılar hareketine paralel bir şekilde, İslam 

kadınlarının mefkûresinin toplum hayatına insan gibi katılmak olduğunu söylemişlerdir. 

Şair Nigar, Fatma Aliye, Emine Semiye gibi kadınlar bu dönemden itibaren kamusal 

alanda görünür olmaya başlamışlar ve 2. Meşrutiyet sonrasında çizilen zihinsel yolun 

kurulmasında etkili olmuşlardır.295   

Velakin Genç Osmanlıların kadınların kamusal statüsü ile ilgili dertlenme 

sebebinin kadın özgürlük mücadelesinin yolunu açacak ve o dönemde bazı Avrupa 

ülkelerinde ve ABD'de etkili olan Birinci Dalga Feminist taleplerin Osmanlı'da 

yeşermesini sağlayacak bir motivasyondan kaynaklanmadığını belirtmem gerekir.  

Bu dönemin modernleşmeci erkekleri, hayalini kurdukları medeni topluma 

ulaşmak konusunda arzuladıkları modern-Batılı kadınları bulamamakta; Avrupa'da 

gördükleri çekirdek aile modelini kurabilecekleri "evlenilecek modern kadın" tipini 

yaratmak istemektedirler. Kurmayı hayal ettikleri toplum, geleneksel değerlerin 

cenderesinden çıkarılmış, fenni tahsil görmüş çocukların yetişeceği bir toplum olduğu 

için, bu çocukları doğuracak ve yetiştirecek tahsilli kadınların olması onlar için elzemdir. 

Bu yüzden de, 1860'lardan itibaren, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithad, Şinasi 

gibi birçok yazarın gazete yazılarında ve romanlarında, kadınlar ve aile yaşamı konuları 

yoğunluk kazanır. Mesela Namık Kemal, 1867'de Tasvir-i Efkâr gazetesinde "Terbiye-i 

                                                            
295 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 93 
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Nisvan Hakkında Bir Layiha" başlığı ile yayınladığı yazıda, iyi yetişmiş kadınların iyi 

yetişmiş çocuklar ve mutena bir nüfus yaratma anlamına geldiğini söyler ve kadınların 

erkeklerin çalıştığı bir düzende hazır yiyici ve kocalarını borca sokan kişiler olmaması 

gerektiğini anlatır.296  

Görülebileceği üzere kadınlar "terbiye edilmesi gereken", "asli görevleri olan çocuk 

yetiştirmeyi" yerine getirirken, kocaya "yük olmamak için" çalışması gereken kişilerdir. 

Yani aslında "halk gibi cahil olan kadınlar", makbul kadınlık mertebesine ulaşabilmek 

için erkekler tarafından eğitilmeli, aşırı batılılaşmanın etkisi altında orospulaşmaları 

engellenmeli, medeni birer eş ve çocuklarına doğru eğitim veren anneler olarak hayata 

dâhil edilmelerinin hudutları çizilmelidir. Bu hudutları çizecek olanlar da elbette ki Batı 

medeniyeti görmüş, Batı'dan devşirilecek ve dışarda bırakılacak unsurların ne olduğunu 

tespit edecek bilgiye sahip olan Genç Osmanlılardır.  

Bu süreci cinsiyet terimleri ile yeniden yazacak olursam: Oryantalist söylemin 

kadınsı olarak temsil ettiği Doğu'nun erkekleri olarak Genç Osmanlılar, Batı'ya karşı 

verdikleri rüşt ispatı mücadelesinde, geleneksel Osmanlı kadınlarını "Doğu" yaparak ve 

onları "medenileştirme" misyonunu kendileri giyinerek, kendi eril kudretlerini tamir 

etmeye ve yeniden kurmaya girişmişlerdir. Dışarıda-Batı'nın gözünde dişil olarak 

imlenmiş Doğulu erkeği, içeride Doğulu kadın karşısında eril olan modern Osmanlı 

Efendisi olarak inşa etme çabasıdır bu. Ve elbette ki mütereddit bir çabadır; çünkü bir 

yandan Batı karşısında "yetim" kalmış, düzenleyici otorite figürü olan Baba'dan yoksun 

hisseden, melankolik bir konumdadır, öte yandan da kadınların erkeği, halkın Babası 

olabilmek, iktidarını restore etmek için kayıp olan Baba'nın yerini doldurmak 

zorundadır. Zaten bu yüzdendir ki, sadece Tanzimat romanlarında değil, erken dönem 

                                                            
296 Aktaran, Ayşenur Kurtoğlu, "Tanzimat Dönemi İlk Kadın Yayınında Dinin Yer Alış Biçimi", (der.) Yıldız 
Ramazanoğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadının Tarihi Dönüşümü, Pınar Yayınları, İstanbul, 2000, 
s.22.   
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Cumhuriyet'in bazı romanlarında da aynı anda hem otoriter hem de melankolik olan ses 

tonu, bu mütereddit halin bir sureti olarak, karşımıza hep hudut çizen, neyin yanlış- 

neyin doğru olduğunu dramatik hikâyelerle anlatmaya çalışan didaktik bir roman yazarı 

olarak çıkar.  

Baba'nın yerini doldurmaya çalışan yetimler ve evlenilecek kadını bulamayan elit 

ergenler olarak yazarlar, kurdukları hikâyelerde görücü usulü evlendirmeye karşı bir 

romantik aşk arayışını işlerken, evlenilecek makbul kadınları kurmak için, ya 

köleleştirilmelerine karşı çıktıkları cariyelere ya da âşık olunan ama uzak durulması 

gereken "aşırı" Batılı femme fatal karakterlere başvururlar. Bu hikâyeler ya sevilen 

kadının, geleneksel yapıların bariyerleri dolayımıyla ölmesi ile nihayetlenir, ya da aşırı 

Batılılaşmış fettan kadınların perişan ettiği ve ölümüne sebep olduğu ibretlik erkek 

hikâyeleri olarak ders verir.  

Mesela Şinasi, Şair Evlenmesi romanında görücü usulü evlenmeyi sıkı bir alaya 

alırken, Şemseddin Sami Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872) romanında birbirine âşık Talat 

ve Fitnat'ın, geleneksel değerlerin temsilcisi ve aynı zamanda Fitnat'ın üvey babası 

olarak kurulan Hacı Mustafa karakteri tarafından nasıl koparıldıklarını anlatır. Hacı 

Mustafa, üvey kızı Fitnat'ı zengin ve yaşlı bir adam olan Ali bey ile görücü usulü 

evlendirir.  Fitnat sevmediği Ali Bey ile gerdeğe girmemek için intihar eder. Öldüğünde 

boynunda asılı olan, annesinden kalma muska tüm gerçeği ortaya çıkarır. Fitnat görücü 

usulü evlendirildiği Ali Bey'in öz kızıdır.297 Yani görücü usulü evlilik, modernitenin 

önemli bir unsuru olan ensest yasağını bile ihlal etme potansiyeli olan, dışarda 

bırakılması gereken bir şeydir. Ancak bundan daha da önemlisi, "evlenilecek kadın",  geri 

kalmış görücü usulü yerine, modern Osmanlı erkeğini "seçebilmelidir" ki intihar 

etmesin; "anne olup cemiyete iyi evlatlar yetiştirebilsin".  

                                                            
297 Şemseddin Sami, Taaşşuk-ı Tal'at ve Fitnat, Say Yayınları, İstanbul, 2012.  
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Örneğin Sergüzeşt romanındaki Dilber de, geleneksel yapı içinde cariye olduğu için 

hiç bir söz hakkına ve seçim yapma şansına sahip değildir. Âşık olduğu erkeği 

seçemediği için sürekli "sahiplere" satılan bir köledir. Seçim yapamayan bir köle olduğu 

için romanın sonunda o da ölür. Hâlbuki âşık olduğu erkeği (Genç Osmanlıyı) seçebilme 

şansı olsaydı, Dilber de "kutsal ve makbul annelik mertebesi"ne ulaşabilecekti. (Burada 

bir parantez açarak roman yazarının geleneksel yapılara karşılık kadın tarafından 

seçilmek istemesinin aslında "ben"in arzusunun "öteki"ne yansıyarak bana geri dönmesi 

olduğunu, yani görücü usulüne karşı "aşk evliliği" savunusunun bunu dile getiren 

erkeğin arzusu olduğunu söylemem gerekir.)  

Devamla, görücü usulü evliliğin tam zıddı bir yerde duran romantik aşk kurgusu 

sürekli bir imkânsızlıkla, bir tamamlanamamışlıkla, kavuşamamayla bezenmiş ve çoğu 

durumda okuyucu, âşıklardan birinin ya da her ikisinin birden dramatik sonuna tanık 

edilmiştir.   Az evvel bahsettiğim Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat romanında Fitnat'ın canına 

kıymasından sonra bu acıya dayanamayan Talat da hastalanır ve çok geçmeden ölür. 

Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan Sergüzeşt romanında ise, oradan oraya satılan 

cariye Dilber, satıldığı konaklardan birinin oğlu olan Celal beye âşık olur. Celal Bey de 

Dilber'i sevmektedir. Ancak Celal beyin ailesi bu aşkı onaylamaz ve Dilber'i sonradan 

onu Mısırlı zengin bir tüccara satacak olan esirciye satar. Celal Bey aşkını bu şekilde 

kaybetmekten dolayı kahrolurken, Dilber de Mısırlı tüccarın odalığı olmayı reddettiği 

için eziyet görür. Sonunda Fitnat gibi o da aşkına kavuşamadığı için ve sevdiği adamdan 

başka birinin koynuna girmeyeceği için Nil nehrine atlayarak yaşamına son verir. 298  

                                                            
298 Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt, Sis Yayınları, İstanbul, 2008. 
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Namık Kemal'in İntibah299 romanındaki Ali Bey karakterinin de makûs kaderi Celal 

bey ve Talat'tan pek farklı değildir.  Ailesinin tek çocuğu olan, iyi eğitim almış ve 

tecrübesiz toy delikanlı Ali Bey, Çamlıca gezisinde gördüğü Mahpeyker adındaki bir 

kadına âşık olur. Mahpeyker Osmanlı romancılarının aşırı batılılaşma adı altında ifade 

ettikleri ve cinsel endişelerini bastırmak için sıkça başvurdukları yozlaşmış, femme 

fatale figürlerinden biridir. Erkeklerle kolayca oynaşan, zeki ve manipülatör olarak 

kurgulanan Mahpeyker'in pençelerinden kurtulması için Ali Bey'in annesi, Dilaşup isimli 

genç bir cariyeyi eve getirir. Ali Bey, Mahpeyker'in kendisinde yarattığı acıları dindiren 

Dilaşup'tan hoşlanır, hatta onunla evlenmeye karar verir ama içten içe âşık olduğu hala 

"kötü kadın"dır. Bu kötü kadın Mahpeyker, Dilaşup ve Ali Bey'in arasını bozmak için her 

türlü oyunu yapar, Dilaşup'a "iffetsiz kadın" iftiraları atan entrikalar çevirir, Ali Bey'in 

onu evden atmasına neden olur. Hatta Dilaşup'u satın alıp kötü yola düşürür; sonunda 

da Ali Bey'i bir davette öldürtmeye karar verir.  Bu planı bir rastlantı sonucu duyan 

Dilaşup, Ali Bey'i uyarmaya çalışsa da çabaları sonuç vermez. Ali Bey davete gelir ve bir 

süre sonra Dilaşup’un söylediklerinin doğru olduğunu fark edip gizlice oradan kaçar.  Ali 

Bey dışarıdayken onun paltosunu giyen Dilaşup, kiralık katil tarafından bıçaklanır ve 

ölür. Köşke inzibatlarla dönen Ali Bey kanlar içinde kendi paltosu içinde yatan 

Dilaşup’un cesediyle karşılaşır. O sırada alaylı tavırlarla içeri giren Mahpeyker’i, 

Dilaşup’un yarasından çıkarılan bıçakla öldürür. Katil olduğu için hapse düşen Ali Bey, 

kahrından hastalanır, altı ay kadar sonra tabii ki de ölür.300 

 Nabizade Nazım'ın Zehra romanında da aşk yine dramatik sonuçlar doğuran bir 

şeydir. Esas karakter olan Zehra, kocası Suphi'ye çok âşıktır; öyle ki bu aşk "fazlalığı" 

başka birçok romanda olduğu gibi histeri derecesinde kıskançlık olarak sunulmuş ve 

                                                            
299 Namık Kemal’in Mağusa’da sürgündeyken yazdığı bu romanın asıl adı “Son Pişmanlık”tır. Dönemin 
Maarif Nezaretinin sansürü dolayısıyla bazı bölümleri çıkarılmış olduğu ve adının da “İntibah” ya da 
“Sergüzeşt-i Ali Bey” olarak değiştirildiği bilinir.  
300Namık Kemal, İntibah, Özgür Yayınları, İstanbul, 2002.  
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Suphi'nin cariye Sırrıcemal ve Rum- femme fatale- fahişe Urani ile yaşadığı aşkların 

meşruiyet zemini gibi kurulmuştur. Zehra, kayınvalidesinin eve getirdiği cariye 

Sırrıcemal'i çok kıskanmaktadır; öyle ki kıskançlık krizleri ile kocasını bunaltır. Kocası 

Suphi de Zehra'dan ayrılıp cariye ile evlenir. İntikam ateşi ile yanan Zehra, cariye ile 

evlenen kocasını ayartması için fahişe Urani'yi Suphi'ye musallat eder. Suphi, Rum 

fahişenin ayartmaları ile işini batırır, meteliksiz bir serseri olup çıkar. Beş parasız 

kalınca elbette ki Urani tarafından terk edilir. Bu arada Suphi'den hamile olan cariye 

Sırrıcemal da çocuğunu düşürmüş ve bu acıdan dolayı intihar etmiştir. Suphi bu düşkün 

halinde bir gün Urani'yi bir başka erkekle görüp fahişeyi öldürür. Suçu ispatlanamadığı 

için hapse girmez ama sürgüne gönderilir. Bu arada Zehra, Muhsin ile evlenmiştir ama 

mutlu değildir. Suphi'nin başına gelenleri öğrenince vicdan azabından hastalanır ve 

elbette ki Zehra da ölür.301  

Örnekleri artırmak mümkün ama burada durup şunu söylemek gerek: Sürekli 

ölüm veya dramatik bir tükeniş ile sonlanan bu romanların bize gösterdiği şey 

yazarların bütünleşme/tam olma arzusunun hep yarıda kesilmesidir. Yetim ve genç 

erkek olarak yazarlar, görücü usulü evlenme veya cariyelik kurumu gibi geleneksel 

yapılara karşı eleştirel olsalar da bu yapıları ortadan kaldıracak kadar muktedir 

hissetmiyorlar, sevilen kadının ölümünü engelleyecek bir potansiyel koyamıyorlardır. 

Bir yanda geleneksel kurumların yarattığı tahribatı Baba sesi/yazar olarak eleştirirken, 

öte yanda bu tahribatın kurbanı olan yetim ve mazlum olan erkek karakterlerin de 

kendisi olarak duruyorlar, mağduriyet ifadesinin temsili oluyorlardır. Psikanaliz 

terimleri ile söylersem, aslında bu yarılma apaçık bir narsistik yaralanma alametidir. 

Muktedir olmaya çalışan ama sürekli iğdiş edildiğini hisseden bir eril kriz durumudur 

mevzubahis olan.  

                                                            
301 Nabizade Nazım, Zehra, Halk Kitabevi, İstanbul, 2016.  
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Ve bu narsistik yaralanmanın derinliği, özellikle femme fatal karakterlerin aşırı 

Batılılaşmış kadınlar olarak kurgulanışında çok daha bariz hale gelir. İntibah'ın 

Mahpeyker'i daha küçük yaşlardan erkekleri parmağında oynatmayı öğrenmiş, şehvet 

düşkünü, para ve lükse bağımlı, geleneksel değerleri tamamen silmiş, Avrupa özentisi 

içinde yaşayan, kıskançlık krizleri konusunda Zehra ile yarışan, histerik olabilen, masum 

cariye Dilaşup'u satın alıp ona eziyet edecek kadar acımasız bir femme fataldir. Toy 

delikanlı Ali Bey'i yoldan çıkaran bu aşırı Batılılaşmış olduğu için hâlihazırda kötü olan 

kadındır. Suphi'yi mahveden Zehra da, Mahpeyker gibi, intikam ateşi ile kavrulan bir 

histeriktir. Değil mi ki histeri aslında kadınların çizgi ötesine geçtiği, kuralları ihlal ettiği 

bir sınır aşımı hali olarak "kadın hastalığı" olarak damgalanmıştır, kadın olarak Zehra da 

ani sinirlenmeler yaşayan, itaati ve makul olmayı beceremeyen histerik bir karakterdir. 

Urani ise doğrudan orospudur ve her orospu gibi para düşkünü, para için insanları 

baştan çıkaracak, onları meteliksiz bırakacak bir namussuzdur. Makbul kadın, 

Müslüman, namuslu, itaatkâr ve anne kadın olduğu için femme fatal karakterlerin hiçbiri 

çocuk sahibi değildir. İtaatkâr olmak şöyle dursun şeytani zekâ ve şehvetleri ile erkeği 

tabi kılanlardır. Bu gözü yükseklerde tüketim düşkünü kadınlar ya Zehra veya 

Mahpeyker gibi kontrolsüz intikam hırsı içindedir ya da fahişe Urani, mürebbiye 

Anjel302, fahişe Madam Potiş303, metres Parnas304 veya İtalyan şarkıcı Polini305 gibi hem 

kaltak hem de Hristiyan'dır!  

Baştan çıkarıcı oldukları için erkekleri aşk kölesi yapan ve tensel şehveti sunarak 

erkekleri kendisine tabi kılan femme fatal kadınların, deli gibi arzulanan ama kontrol 

                                                            
302Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mürebbiye, Anonim Yayınları, İstanbul, 2016.  (Kitap ilk olarak 1889 yılında 
yayınlanmıştır.) 
303Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık,  Ren Kitap, İstanbul, 2017 (Kitap ilk olarak 1889 yılında yayınlanmıştır.) 
304Hüseyin Rahmi Gürpınar, Metres, Nadir Kitap, İstanbul, 1992. (Kitap ilk olarak 1899 yılında 
yayınlanmıştır.) 
305Ahmet Mithat, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Say Yayınları, İstanbul, 2016. (Kitap ilk olarak 1876 
yılında yayınlanmıştır.) 
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edilemedikleri için "evlenilecek kadın" olamayacak karakterler olarak tasarlanması, Batı 

ile ilgili "zifaf döşeği" muhayyilesinin gerilimli göstergelerindedir. Batı, zifaf döşeğine 

atılıp fethedilecek genç bir bakire olmaktan çıkmaya başlamış, muktedir olması gereken 

Doğu'yu (erkeği) kuklası gibi parmağında oynatmaya başlamıştır. Bu femme fatal 

kadın/Batı, arzu nesnesi olarak aslında tamlık fantazisini sağlayan değil, eksikliği 

hatırlatan, bütünleşmenin imkânsızlığını imleyen bir ifrazat haline gelmiştir. Bu yüzden 

de dışarı atılması gereken bir artıktır, yani aşırı Batılılaşma korkusundaki aşırılıktır. 

Eksikliği hatırlatan bu kadın karakterler stabilizasyonu bozandır, o yüzden hep yoldan 

çıkaran, kontrol edilemeyen ve darmadağın eden olarak kurgulanmışlardır. Yoldan 

saptıran-sapkın arzu olarak öldürülmeleri gereklidir ki stabilizasyon olabilsin (veya 

kastarasyon korkusu ortadan kalksın). Mahpeyker'in, Urani'nin, Anjel'in dönüp dolaşıp 

yazar tarafından öldürülmesi, bu yüzden arzuyu öldürmeye çalışmak demektir.  

Arzulanan ama darmadağın eden femme fatal figürü olarak Batı'nın imparatorluk 

açısından taşıdığı potansiyel tahribat kaygısını ve bu parçalanamaya dair duyulan 

endişeyi çok açık görmemizi sağladığı için Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye romanı 

üzerinde biraz durmak istiyorum.  

Mürebbiye romanının ana mekânı, birçok romanda imparatorluğu temsil etmek 

üzere kullanılan konaklardan biridir. Bu konakta yaşayan geniş- geleneksel Osmanlı 

ailesinin başında mutaassıp Dehri Efendi vardır. Aile reisi olarak manevi değerlere çok 

bağlı, gelenek görenekler konusunda otoriter bir babadır. Dehri Efendi'nin kızı Melahat 

ile evlenen Sadri Bey konağa iç güveysi olarak gelmiştir. Dehri Efendi'nin kardeşi 

Kambur Amca ve 18 yaşındaki oğlu Şemi de aynı konakta yaşamaktadır. Dehri Efendi'nin 

ikinci karısı doğum yapınca, "çağın modasına uyarak" konağa Fransız Mürebbiye Anjel 

getirilir. Paris'te babasız doğan ve kendisi de babasız bir çocuk doğuran Anjel, her femme 

fatal gibi oldukça güzel, baştan çıkarıcı ve tabii ki kötücüldür. Batılı olduğu için konak 
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yaşamını sıkıcı bulur ve eğlenmek için konaktaki erkekleri ayartmaya başlar. Oğul Şemi, 

Anjel için yanıp tutuşurken, damat Sadri de Anjel'in pençelerindedir. Kambur Amca da 

Anjel'e abayı fena yakmıştır.  

Anjel birbirlerine hissettirmeden oğul, amca ve damadı parmağında oynatırken, 

durumu farkında olan konak çalışanları kâhya Eda kadın ile aşçı Tosun'dur. Bir süredir 

sofadaki lambanın erken sönmesinden şüphelenen Eda Kadın, yaşananları konak içinden 

takip ederken, Aşçı Tosun da bahçedeki sakız ağacının üzerinden Anjel'in odasını 

dikizlemekte ve kimlerle birlikte olduğunu görmektedir. Bir gece Anjel'in verdiği 

randevu gününü şaşıran Kambur Amca, Eda Kadın ile karşılaşıp panik olur. Kendini 

sofadaki örtülü masanın altına atıp saklanmaya çalışır. Masanın altında oğul ve damat ile 

çarpışır. Eda Kadın konağın üç erkeğinin de odasının boş olduğunu görünce Dehri 

Efendi'ye gider ve Anjel'in odasına baskın yaptırır. Fakat Anjel'in odası boştur. Eda kadın 

iftira atmakla suçlandığı için işinden olur ve konaktan kovulur. Bu arada oğul, amca ve 

damat birbirlerine düşerler, öyle ki oğul Şemi, eniştesi Sadri ile Kambur Amcayı 

korulukta döver. Hırsını alamaz ve olayı aydınlatmak için bir gece Aşçı Tosun'a rakı 

içirip tüm detayları öğrenir. Baştan çıkarılmış ve gururu incinmiş bir genç delikanlı 

olarak Şemi, Anjel'i öldürmeye karar verir ve bir cinayet planı yapar. Gündüzden Anjel'in 

kaldığı odanın kapı menteşelerini gevşetir ve gece olunca da omuz atarak kapıyı kırar. 

Anjel odasında yalnızdır; ancak Şemi dolapta biri olduğundan şüphelenerek aynalı 

dolabın kapısını açar. Gördüğü şey gerçekten inanılmazdır! Karşısında mutaassıp baba 

Dehri Efendi vardır. Bu acıya dayanamayan Şemi, "kaltak" Anjel'i öldürür ve kendisi de 

intihar eder.  

Görülebileceği gibi kontrol edilemez baştan çıkarıcılığı ile fettan Batılı kadın (aşırı 

Batılılaşma), koskoca konağı (imparatorluğu) birbirine düşüren, sadece genç ve toy 

erkekleri (cemaati) değil, geleneksel değerlerin sembolü Baba'yı bile baştan çıkaran 
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şeytani arzunun ta kendisidir. Erkeği "Erkek" yapan "denetim ve kontrol" gücü, bu 

aşırılık olarak temsil edilen cinsel arzunun boyunduruğunda, bir iktidarsızlık haline, bir 

aile/cemaat faciasına ve keşmekeşe dönüşmektedir. Zaten bu yüzdendir ki birçok 

romanda femme fatal öldürülürken, onun karşısında "evlenilecek kadın" olarak kurulan 

makbul kadın karakterler, cinsellik ve şehvetle alakası olmayan aseksüel kadınlar olarak 

kurulmuştur. Murat Belge de bu duruma değinir ve Osmanlı erkek yazarlarının tensel 

hazlar ve şehvet ifade etmek için ya odalık kadın figürüne ya da Batılı kadın prototipine 

başvurduklarını söyler. 306  

Makbul kadın, "hanım" olarak kurulmak ve cinsellikten uzak tutulmak 

durumundadır. Ve kanımca, femme fatal karakterler üzerinden yapılan dramatizasyon, 

"makbul" ve "hanım" kadınları inşa etmek üzere operasyona koyulan sosyal denetim 

araçlarından biridir. Baba'nın yerini doldurmaya çalışan yetim ergenler, femme fatal 

/aşırı Batılı/fahişe kadınlar dolayımı ile okuyucuya, aşırılıkları törpülenmiş, modern, 

"namuslu" Osmanlı hanımının nasıl olması gerektiğini anlatırken, kendilerine de 

evlenilecek kadın yaratıp aile kurmaya, bu aile üzerinden de evinin (devletin) reisi ve 

çocuklarının (cemaatin) Babası olmaya çalışmaktadırlar.  

Namus olarak ifade edilen kavramın utanç-şeref ikiliği üzerinden iş gören bir 

denetim mekanizması olduğunu, toplumsal yapıyı örgütleyen temel ahlaki değerlerin 

merkezinde dururken, kadınlar ile erkeklerin toplumsal rollerini kadınlar aleyhine olan 

bir hiyerarşi içinden tayin etme aracı olarak işlev gördüğünü söylemiştim. Kadınların 

utancını, erkeklerin ise şerefini belirleyen bir kıstas gibi kullanılan namus, bu 

romanlarda da kontrol edilebilir Osmanlı zevcesinin (ve müstakbel annesinin) 

hudutlarını çizmek için kullanılmıştır. Ve bu Osmanlı zevcesine de, Mürebbiye 

romanında olduğu gibi hep şöyle bir mesaj vardır: Kadınlar doğurdukları çocuklara 

                                                            
306 Murat Belge, Edebiyat Üzerine Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.  
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annelik yapmak yerine "çağın modasına uyarak" kafayı Batı'ya özentiden başka bir şey 

ifade etmeyen lükse ve tüketime takarlarsa, o eve sokulan kötü kadınlar (aşırı 

batılılaşma) gün gelir aileyi (cemaati) ve konağı (imparatorluğu) dağıtır. Bu dağılma 

sonucunda da zifaf döşeğine girmesi gereken erkek mahvolur; ya yaşarken ölür ya da 

fiilen tabuta girer.  

Son olarak belirtmek isterim ki, bir "modern, namuslu ve anne kadın" olarak 

makbul Osmanlı zevcesini yaratmaya çalışmak, kanımca bu dönem romancılarının 

yetimlik duygusunun sadece bir Baba-Oğul hadisesi üzerinden değil, bir Anne-Oğul 

meselesi olarak da var olduğunu gösterir. Ancak bir farkla! "Baba" kayıp olduğu için 

yerine geçilmesi gereken bir otorite mercii iken, "Anne" modern değerlerin karşısına 

tüm geri kalmışlık hissi ile kondurulan, cahil olduğu için başarısız olan, öngörülen 

mutaassıp modernleşmenin sadece mutaassıp kısmını temsil ettiği için bastırılmış bir 

sestir. Mesela Sergüzeşt'teki Celal'in aşkını engellemek için cariye Dilber'i bir esir 

tüccarına satan Celal'in annesidir. Zehra'da, Suphi'yi çok şımartan ve aslında yolunda 

gidebilecek bir evliliği, eve cariye Sırrıcemal'i getirerek bozan, histerik Zehra'nın 

kıskançlık krizlerine gark olmasına neden olan ilk tohumu atan da Suphi'nin annesidir. 

Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım, kızları Bihter ve Peyker tarafından pek sevilmemektedir. 

Zengin olduğu için Adnan Bey ile kendisi evlenmek istemekte ama Adnan Bey, Bihter'i 

tercih edince de zenginlik uğruna kızını yaşlı bir adamla evlendirebilmektedir.307 Araba 

Sevdası'nda oğlu Bihruz Bey'e çok düşkün olan, onu şımartıp züppenin biri yapan ve 

oğlunun kullandığı yarım yamalak Fransızca kelimeleri anlamayacak kadar da cahil olan 

yine annedir.308 İntibah'taki Ali Bey'i Mahpeyker'den ayırmak için cariye Dilaşup'u eve 

                                                            
307 Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu, Özgür Yayınları, İstanbul, 2001. (Kitap ilk olarak 1900 yılında 
yayınlanmıştır.) 
308 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2012. (Kitap ilk 
olarak 1898 yılında yayınlanmıştır.) 
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getirip oğlunu geleneksel yöntemlerle baş göz etmek isteyen yine annesi Fatma 

Hanım'dır.  

 Diyeceğim o ki, sadece çocukları ile ilişkileri üzerinden bir görünüp bir kaybolan 

bu Anne figürleri, sanki üstesinden gelinmek istenen bir geçmişi eleştirmek için 

kullanılan araçlar gibidir. Elif Akşit'in Namık Kemal'den yaptığı bir alıntı da dönemin 

Genç Osmanlılarının annelerine bakışlarını örneklemesi açısından önemlidir. Namık 

Kemal, 1872'de İbret dergisinde şöyle demektedir: "Hanımın da çocukluğunda bir sevgili 

bebeği varmış. Teehhülden sonra bebek gitmiş yerine bir kız gelmiş. O da büyümüş, bebek 

nasıl hanımefendinin emrettiği yerde yatmaya mecbur ise, kız da öylece hanımefendinin 

arzu ettiği beyin koynuna girmek zorunda kalmış."309  

Akşit, bu alıntıyı Namık Kemal'in orta yaşlı anne figürünü, genç kadınlar üzerinde 

uygulanan ataerkil baskıların sorumlusu olarak tuttuğunu söylemek için kullanır.  Bu 

yoruma ek olarak ben, orta yaşlı annelerin geleneklerin temsili figürü olarak, genç 

Osmanlıların arzu ettiği makbul modern Osmanlı zevcesi dolayımı ile kendi arzularının 

ayak bağı olarak gösterildiklerini söyleyeceğim. Bu yüzdendir ki, kanımca geleneksel 

anneler, femme fatal karakterler gibi bir aşırılık ifadesi olmasalar da, onlar gibi artık 

(excess), dışa atılması gereken kadınlık temsilleri olarak hayat bulmuşlardır. Bu yüzden 

de kısık sesli yan karakterler olarak dururlar. Osmanlı modernist yetimlerinin annelik 

ile ilgili yaşadıkları küskünlük, Cumhuriyet'in kurulmasına, bir Baba figürü olarak 

"Atatürk" ün yerini almasına ve Batı'yı zifaf döşeğine atamayan Doğulu erkeğin, Asya'yı 

tüm medeniyetlerin anası olarak kurgulamaya başlayacağı 1930'lu yıllara dek 

sürecektir.  

 

 

                                                            
309 Aktaran- Elif Akşit, Kızların Sessiliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2005, s. 123.  
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C) Femme Fatal'lerin İkiz kardeşleri: Alafranga "Bey"ler  

Geç Dönem Osmanlının erkek romancıları tahayyül ettikleri "makbul Osmanlı 

hanımını" inşa etmek için nasıl ki aşırı Batılılaşmış femme fatal karakterlere 

başvurmuşlarsa, yani ne istediklerinin hudutlarını, ne istemedikleri üzerinden çizmiş ve 

didaktik bir ses tonu ile anlatmışlarsa; makbul Osmanlı Efendisi'ni (yani kendilerini) de 

benzer bir strateji ile temsil etmişlerdir. Diğer bir deyişle, bu dönemin romancıları, 

"olmaması gereken erkekleri" anlatarak, modern Doğulu erkeğin kim olması gerektiğini 

işaretlemeye çalışmışlardır. Ancak bu sefer cinsel endişeyi sarmalayan otoriter ve 

dramatik ses tonunun içerisine, aşırı Batılılaşmış erkek ile müstehzi bir şekilde dalga 

geçen, onu küçümseyen, bu erkeği saftirik bir enayi ile müsrif bir züppe arasında 

kurulmuş bir salıncakta, bir ileri bir geri sallayarak rezil rüsva eden bir ses karışmıştır.  

Berna Moran'ın "alafranga züppeler"310 olarak tanımladığı bu aşırı Batılılaşmış 

erkek karakterler, femme fatal kadınlarla ikiz kardeş misali, lükse, paraya, tüketime ve 

şatafata düşkündürler. Avrupalılaşma özentisi içinde, bir Batılılaşma parodisinden öteye 

geçemeyen ve aslında bu yüzden de fettan kadınların pençesine düşen erkeklerdir 

bunlar. Mesela Araba Sevdası'nın Bihruz karakteri, roman sosyolojisi üzerine yazmış 

hemen herkesin dile getirdiği üzere, bu "alafranga züppe" tipolojisinin en bariz 

sembolüdür. Bihruz , kendinden önce doğan Felatun Bey311 ve Şatıroğlu Şöhret Bey312 ile 

kedinden sonra doğan Hami Bey313 ve Meftun Bey314 gibi diğer züppe biraderlerinin tam 

orta yerinde durmaktadır. Bihruz bir steryotip olarak o kadar barizdir ki, Şerif Mardin, 

                                                            
310 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, ss.259-268.  
311 Aslında Ahmet Mithat'ın Felatun bey ve Rakım Efendi romanının yayınlanış tarihi 1876'dır. Bu tarih de 
Araba Sevdası'nın roman olarak yayınlanmış olduğu tarihten yani 1890'dan öncedir. Lakin Recaizade 
Mahmut Ekrem'in romanının 1886'da yazıldığı da bilinmektedir. O yüzden Fealtun bey karakterinin 
Bihruz'dan sonra ortaya çıktığını söylemek gerekir.   
312 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık 
313 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Metres 
314 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



161 
 

Batılılaşmanın Osmanlı imparatorluğunda yarattığı travmayı açıklamak için "Bihruz 

Sendromu" tanımını kullanır.315  

Peki, kimdir Bihruz?  

Her şeyden önce Genç Osmanlıların muhalif olduğu abilerden birinin, zengin bir 

Osmanlı paşasının oğludur. Genç Osmanlılar gibi "halktan biri" olmadığı için özel 

öğretmelerle yetiştirilmiş ama buna rağmen eğitimi yetersiz kalmıştır. Elbette ki, babası 

ölmüş bir yetimdir; bu yüzden de mirasyedidir. Ve elbette ki geleneksel annesi 

tarafından şımartılırmıştır. Fransızcası yarım yamalak olduğu halde araya ille Fransızca 

kelimeler katmaktan çekinmeyen özenti birisidir. Romanın olur olmaz yerlerinde 

"Adiyö! Adiyö!" diye bağıran, Lamartine'in şiirini anlamak için yazarının iki sayfa 

boyunca Fransızca ile cebelleştirerek iyice dalga geçtiği bir karakterdir Bihruz.316 

Babasından kalan mirası alafranga kahve ve gazinolarda çar çur eden, Avrupa malı 

fayton arabası ile eğlence yerlerini gezen bir zevk düşkünüdür. Yani sınıfsal olarak Genç 

Osmanlıların kontra çektikleri zengin sınıftan olması bir yana, Genç Osmanlılar gibi Batı 

görmüşlüğü ve modern bir tahsili olmadığı halde modern-miş gibi yapmaktadır.  Zaten 

sırf bu yüzden bile yazarı ondan hazzetmemektedir.   

Bihruz, Genç Osmanlılar gibi "dava adamı" da değildir. Bu yüzden kunduracılar ve 

terzilerde harcayacak vakti olan, "süslü" bir sefahat müptelasıdır. Arabasıyla Çamlıca 

tepesine yaptığı gezilerden birinde kendi arabası gibi güzel bir arabada, sarışın, hoş bir  

"hanım" görür. Onun iyi bir "aile kızı" olduğunu zanneder. Hâlbuki Periveş adındaki bu 

"Batı özentisi kadın" tabii ki de bir "yosma"dır. Genç Osmanlıların sahip olduğu dünya 

bilgisinden yoksun olduğu ve iyi ile kötüyü ayırt edecek kabiliyete sahip olmadığı için, 

"evlenilecek kadın (hanım)" ile "eğlenilecek kadın"ı (bir sokak yosmasını) ayırt 

edemeyecek kadar naif olan Bihruz, elbette ki Periveş’e ilk görüşte sırılsıklam âşık olur. 

                                                            
315 Şerif Mardin, "Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma", s.75.  
316 Berna Moran, a.g.e, s. 81-82. 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



162 
 

Sürekli aşkını düşünür ve bir gün Pervieş'e vermek için bir mektup yazar.  Sonraki hafta 

Periveş’i Çamlıca’da görüp mektubu ona verir ama konuşmaya cesaret edemez. Çünkü 

Batılı romanlardaki züppe erkek karakterlerin aksine317 Bihruz bir kadın avcısı, girişken 

bir maço değil, anasının kuzusu, utangaç bir tiptir. Değil mi ki giyim kuşama, alışverişe 

ve vitrinlere de çok düşkündür; yazarının gözünde de bu yüzden hafiften efeminedir.  

Bihruz Bey, verdiği ilk mektubun Periveş'i kırdığını sandığı için (aslında bu kendi 

hayal dünyasının ürünüdür çünkü Periveş zaten mektubu okumadan atmıştır) ikinci bir 

mektup vermek istediğinde onu Çamlıca'da göremez. Bu karasevda, bir "hanım evladı" 

olarak Bihruz beyin iştahını keser, onu zayıf düşürür hatta çok sevdiği annesine bile ilgi 

göstermez hale getirir. Bu karasevdadan haberdar olan arkadaşı Keşfi Bey, Bihruz Bey’e 

Periveş’i ve ailesini tanıdığını, Periveş’in tifodan öldüğünü, bir de ablası olduğunu söyler. 

Keşfi Bey zaten yalancı ve düzenbaz bir tiptir. Ne yani? Bihruz gibi efemine bir tipin de 

"delikanlı" ve dürüst bir arkadaşı olacak değildir herhalde!  

Bir çocuk kadar naif olan Bihruz Bey, Keşfi Bey’in anlattıklarına inanır; geceleri 

uyuyamaz, hasta olur ve sevdiğinin mezarını bulmayı kafasına koyar. Okuduğu 

romanları kendine uyarlayarak Periveş'in veremden öldüğünü bile kafasında kurar. 

Zaten Batı özentisi her karakter gibi ayakları yere basmadığı için böyle farazi hikâyeler 

kurup kendi kendini inandırması da şaşılacak bir şey değildir. Mesela Rakım Efendi318 

gibi bir Osmanlı Efendisi olsaydı, hayal dünyasında yaşamaz,  attığı adımları 

hesaplayabilirdi. Ancak Bihruz, Batılılaşmadan aşırı etkilenmiş herkes gibi hayal 

dünyasında yaşadığından, kendisine söylenen bir yalan etrafında senaryolar kuracak 

kadar etkilenen bir tiptir. Bu yüzden Periveş'in mezarını aramaya girişir. Arayışı 

sürerken bir gün Şehzadebaşı’nda Periveş’le karşılaşır; ancak çocuk kadar naif olduğu 

                                                            
317 Batılı romanda züppe karakterler, kadınların duygularını önemsemeyen, çapkın zamparalardır. Oysa 
bu züppelerin Osmanlı muadilleri kadın avcısı olmak şöyle dursun, femme fatal kadınların avı olan 
züppelerdir.  
318 Ahmet Mithat'ın Felatun Bey ve Rakım Efendi romanındaki ideal erkek karakter.  
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için Periveş'i onun ablası zanneder ve ona Periveş’in mezarını sorar. Her femme fatal 

gibi elbette ki Periveş de bu duruma şuh kahkahalarla güler; kendisinin Periveş 

olduğunu, aslında hafif meşrep bir kadın olduğunu anlatır. Bihruz Bey, duyduklarına 

inanmadığı için yanından uzaklaşmakta olan Periveş’in peşine takılır; ancak Periveş onu 

peşini bırakması için azarlayınca aklı başına gelir. Neye uğradığını ve ne yapacağını 

bilemeyen Bihruz beyi yazarı intihar ettirmek veya hastalanıp öldürmek suretiyle 

mezara göndermez.  

Batı özentisi karakterlerden kanonik olmuş bir başka efemine erkek, Bihruz'dan 

evvel doğan, Şık romanının Şöhret Beyi'dir. Yazarı onu romanın ilk sayfalarında 

tanıtırken "Efendim, Şık’ımda renk esmer; yüz, insanların orangutan soyundan azman 

olduğunu iddia eden bazı bilim ve fikir adamlarının sözlerini kabul ettirecek derecede kaba 

ve uzun. Alt çene ileriye doğru çıkık. Kara kaşların her biri ikişer parmak enliliğinde. Burun 

Fransızların aquilin dedikleri biçimde, yani gaga gibi. Ufacık siyah gözler pek çukurda. Boy 

sırık, endam zayıf. Yaş aşağı yukarı yirmi beş – yirmi altı kadar"319 demektedir. Yani 

Şöhret Bey'in baştan yazarı tarafından sevilmeyen, çirkin bir karakter olarak dünyaya 

geldiği belli olmaktadır. Gerçekten de Şöhret Bey, enayi derecesinde saf (yine çocuk 

gibi),  sürekli derme çatma bilgilerle konuşan ve Fransızlar gibi giyinmeye çalışan bir 

budaladır. Kendini asilzade gibi göstermek için adının önüne Şatırzade gibi uyduruk bir 

isim koyması bir kenara, alafranga tiplere özendiği için kendini mütemadiyen komik 

duruma düşürür ve femme fatal kız kardeşleri gibi lükse çok düşkündür. Öyle ki 

etrafındakiler ona "Şık" lakabını takmışlardır.  

Yazarının ifadesi ile "…bizim Şatırzade böyle korsalı, pudralı şıklardandır. Fakat 

varlık bakımından öyle ünlü terzilerin dükkânlarına yanaşacak durumda olmadığı için 

sokak içlerinde, tenha yerlerde çalışan sünepe terzilerin başına bela olur… Örneğin bu yıl 

                                                            
319 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, s.29-30.  
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dar elbise giymek moda değil mi? Bizim Şatırzade kostümü o kadar darlaştırır ki, öteki 

şıklarınki gerçekten onun kostümünün yanında bol kalır. Yakalıkların enlileştiğini görünce, 

ertesi gün kulaklarının uçlarına değecek kadar enli bir yakalık diktirip takar. İşte her süsü 

böyle benzetme veya benzetmeyi de aşırarak moda olan şey her ne ise onun pek aşırısını 

yaparak âleme gülünç olur.”320  

Şöhret beyin "kadın gibi" pudralı ve parlak bir efemine olarak sunulması bir yana, 

son cümledeki "moda olan şey her ne ise onun pek aşırısını yaparak âleme gülünç olur" 

ifadesi, efemine erkek karakterlerin femme fatal kız kardeşlerinden ayrılan noktasını 

gösterir. Aşırı Batılılaşmadaki aşırılık ifadesi olarak femme fataller, olması 

gereken/makbul kadınlardaki fazlalık gösterenleri iken, aşırı Batılılaşma ifadesi olarak 

efemine erkekler, olması gereken/makbul erkeklerdeki eksiklik ifadesinin 

gösterenidirler. Tam/bütün olan, "doğru Batılılaşmış" makbul Osmanlı efendisi 

olduğundan, aşırı/yanlış Batılılaşmış erkek, bir eksikliğin (kadınsılaşmanın) alametidir. 

Batılılaşma bir erillik kaybı olarak, yani Doğulu erkeği erkeklikten çıkaran bir 

kontrolsüzlük korkusu olarak, kısacası eksikliği hatırlatan endişe olarak yaşandığı için, 

efemine erkekler Batı'nın sunduğu her türlü yoldan çıkarıcı nimete tamah eden, Batılı 

kadınların karşısında eril kudretini ortaya koyamayan, bu yüzden de komik duruma 

düşen karikatürler olarak çizilirler.  

Nitekim Şatıroğlu Şöhret Bey de şişman, çilli, çirkin ve Hristiyan olan sevgilisi 

Madam Potiş'in her türlü dalaveresine kanmakta, keriz derecesinde saf olduğu için bir 

sokak köpeğini kendisine cins bir köpek gibi yutturan Potiş'e inanmakta, bu köpek 

dolayısı ile başına gelen felaketlerin parasını da ödemektedir. Aslında serveti olmadığı 

halde varmış gibi yaptığından, etrafa para saçmakta, hatta parasız kalınca da annesinin 

küpelerini çalacak kadar da alçalmaktadır. Zaten romanın sonunda da hırsızlıktan dolayı 

                                                            
320 Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, s. 28.  
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hapse girer. Bihruz Bey'in yazarı gibi, Şöhret Beyin yazarı da ibretlik bir ders vermek 

için ana karakterini öldürmez, sadece hapse yollamakla cezalandırır.  

Peki, neden femme fatal karakterler öldürülürken, efemine erkekler, ikiz kardeşleri 

ile aynı ölümcül kaderi paylaşmazlar?  

Daha önce de belirttiğim üzere aşırı Batılılaşmış kadınlar olarak femme fatal'ler 

fethedilmesi arzulanan dişil Batı'dır. Bu kadınlar arzulandığı halde kontrol edilemeyen, 

eril figürde eksiklik ve iktidarsızlık hissi yaratan, bu yüzden de bastırılması gereken 

cinsel arzudur. Batılı kadını zifaf döşeğine atamayacağı için onu kötücül, dolayısıyla da 

isten(mey)en kadın olarak kuran cinsel endişe, bu kadını fethedemeyişini bir 

iktidarsızlık gibi yaşamamak için iktidarsızlığı efemine erkeklere havale eder. Aslında 

"'Ben' muktedirim", doğru Batılılaşmayı da manevi değerlerimizi de bilen bir tamlık 

figürüyüm, eksiklik 'öteki'nde (efemine erkekte)" demektir bu. Efemine (alafranga) 

erkekler dolayımı ile yazarlar, onların "kadınsılığını" (yani eksikliğini) komedi tonunda 

anlatarak bu "gülünç durum" ile dalga geçme otoritesine sahip bir Baba ve onların 

düşkünlüklerini gören bakışın sahibi, tam bir erkek (bütün) konumuna yerleşirler. 

Femme Fatal'ler öldürülmesi gereken cinsel arzunun bizatihi kendisi oldukları için 

katledilirlerken, efemine erkekler bu cinsel arzuya kapılan figürler olarak ıslah edilmesi 

gereken naif çocuklar olurlar. Bu yüzden ders almaları için hayatta bırakılırlar.  

Bu noktada akla bir başka soru daha gelir: Acaba efemine erkekleri değilleyerek 

(negation)/dışlayarak kurulan makbul Osmanlı efendisinin kendini muktedir olarak 

konumlandırmasında bir heteroseksüellik vurgusu var mıdır?  

Şüphesiz ki, nüfuz eden veya zifaf döşeğinin fatihi olmak isteyen eril fantazinin 

heteroseksüel boyutu tartışılmazdır. Ancak kanımca bu boyutun Batılı Erkek 

Kardeşlerde olduğu gibi homoseksüelliği yasaklayan, heteronormativiteyi 

rasyonelleşmiş bir üreme ve evlilik ekonomisi üzerinden kurumsallaştıran bir yerden 
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işlediğini söylemek zordur. Batılı modern erkeği inşasında, Avrupa'da hukuk yoluyla 

eşcinsellik yasaklanmış, bilimsel araştırmalar aracılığı ile homoseksüel ilişki doğaya 

aykırı bir sapkınlık ve anormallik olarak konumlandırılmış, heteroseksüel erkek 

figürünün kurulması esnasında homoseksüelin (çingeneler, Yahudiler, siyahlar gibi)  

Öteki olarak inşa edilip dışlanmıştı. Buna mukabil, 19. yüzyılın sonunda Osmanlı'da 

Avrupa'dakine benzer bir tartışmaya rastlamıyoruz.321 Bilakis, erkekler arası cinsel 

ilişki, 19. Yüzyıla kadar geçen süreçte hem saray yaşamında hem de edebi metinlerde 

önemli bir yer işgal ediyor.  

Mesela II. Selim, III. Murad ve III. Mehmet dönemlerinin tarihçisi, divan kâtibi ve 

aynı zamanda Gelibolu Valisi olan Mustafa Ali (1600 yılında ölmüştür) Divanı'nda  

"Zenne rağbet eder mi akil olan/ Tab-ı Ali civane maildir. ( Aklı başında olan kadına eğilim 

gösterir mi? Ali'nin yaradılışında delikanlıya yöneliş vardır)" demektedir.322 Bu konu ile 

ilgili yapılan araştırmalara323 veya muhafazakâr çalışmalara324 baktığımızda Osmanlı'da 

eşcinsellik konusunun Batılı bağlamlardan farklı olarak, homo-erotik Sufi aşkının felsefi 

zemininde de algılandığını, konu ile ilgili anlam haritalarının Batı'dan farklı bir şekilde 

oluştuğunu görürüz. Bu yüzden 19. Yüzyılın son çeyreğinde modernist elitlerin kurduğu 

efemine erkek karakterlerin açık bir homofobiden dolayı hayat bulduklarını söylemek 

zordur. 1860'lardan itibaren fetheden heteroseksüel erkek olarak konumlanmak 

istemenin sebebinin daha ziyade Avrupa'da eğitim görmüş Genç Osmanlıların, Batılı 

evlilik modelini, modernleşmenin önemli bir unsuru olarak görmesinden ve Batılı bir 

                                                            
321 Hatta Ortadoğu toplumlarının tarihinde kadınların konumu ile ilgili yapılan çalışmalardan biri 
gösteriyor ki, mesela hermafrodit meselesi bir anksiyete yaratmak ile beraber pre-modern Osmanlı 
toplumunda Batı'dakinden farklı bir şekilde ele alınıyor. Şöyle ki Osmanlı uleması için en büyük tartışma 
konularından biri hermafrodit kişinin camide erkek bölümünde mi kadın bölümünde mi yoksa her iki 
bölüm arasında kalacak üçüncü bir bölümde mi namaz kılacağı etrafında dönüyor. Bkz. Paula Saunders, 
"Gendering the Ungendered", Nikki Keddie &Bath Baron (eds), Women in Middle Eastern History, Yale 
University Press, 1991, ss.74-95.  
322 Ayşe Hür, "Elinde Tesbih, evinde oğlan, dudağında dua…", Radikal 2, 9 Kasım 2013.  
323 Mesela bkz.Murat Bardakçı,  Osmanlı'da Seks, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2005.  Tarih Dergisi- 
Dünden Bugüne Eşcinsellik, Sayı 04, Eylül 2004.   
324 Rıza Zelyut, Osmanlı'da Oğlancılık, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2016.  
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aile yapısı oluşturmak istemesinden kaynaklanan bir durum olduğunu söylemek gerekir. 

Bu sürecin, esasen Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkacak olan "heteroseksüel-asker-

vatanperver erkek" figürüne doğru bir geçiş süreci olarak yaşandığını kanımca en iyi 

gösteren ifadelerden bir tanesi Ahmet Cevdet Paşa'nın şu sözleridir: 

"Zen-dostlar çoğalıp mahbublar azaldı. Kavm-i Lut sanki yere battı. İstanbul'da 

öteden beri delikanlılar için ma'ruf u mu'tad olan aşk u alaka hal'i tabi'si üzere kızlara 

mintakil oldu. Kubela içinde gulamparelikle meşhur Kamil Paşa ve Ali Paşalar ile, anlara 

mensub olanlar kalmadı."325 

Ahmet Cevdet Paşa, 19. Yüzyılın son çeyreğine kadar İstanbul elitleri içinde yaygın 

olarak yaşanan eşcinsel ilişkilerin yerini kadınlara duyulan ilginin aldığını ifade ederek, 

bundan sonraki süreçte heteroseksüel erkek kimliğini kuracak olan pratiklerin kadınlar 

üzerinden tarifleneceğinin haberini vermiş gibidir. Gerçekten de romanlardan izini 

sürebildiğim kadarı ile "kadınsılaşma endişesi" açık bir homofobiden ziyade kadınlar 

üzerinde denetim kuramama korkusu olarak işlemektedir. Zaten Cumhuriyet'e giden 

süreçte Osmanlı feministleri üzerinde uygulanan baskılar, Cumhuriyet sonrasında 

Nezihe Muhiddin, Halide Edip gibi feminist talepler ortaya koyan kadınlara uygulanan 

şiddet ve muhafazakâr yazarların feminist düşmanlığını ifşa eden "Kadın 

Erkekleşince"326 gibi eserler, korkunun kaynağının kadınlar olduğunu gösteriyor.  

Bir sosyal denetim aracı olarak cinsel denetimin namus üzerinden ifade bulması ve 

kadınlar üzerinden tariflenmesi de aslında bu bahsettiğim kadın korkusu ile alakalıdır. 

Çünkü yazarlar için sorun efemine erkek olarak kurulan karakterlerin âşık olması ya da 

sevişmesi değil, bunu "yanlış Batılılaşmış/kontrol edilemeyen kadınların oyuncağı 

olarak" yapmalarıdır. Ali Bey bir dönem Mahpeyker'in evine yerleşmiş ve onunla 

                                                            
325 Selim S. Kuru, "Yaşanan, Söylenen ve Yazılan: Erkekler Arasında Tutkusal İlişkiler", Cogito, sayı: 65-66, 
2011, s. 272 
326 Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1933 tarihinde yayınlanmış olan tiyatro eseridir.  
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nikâhsız yaşamıştır mesela. Yine Şatırzade Şöhret Bey'in sorunu Madam Potiş ile düşüp 

kalkması değil, onun elinde oyuncak olması ve para harcamasıdır. Suphi'nin de Urani ile 

sevişmesinde sorun yoktur ama Urani'nin müsrifliklerine uyup işini batırması sorundur. 

Bu yüzden de makbul Osmanlı Efendisi'ni kuran unsurlardan biri, onun uçkuruna sahip 

çıkması değil, cüzdanına sahip çıkmasıdır.  

İslami nefs (can, iç) kontrolünün sadece cinsel değil, aynı zamanda dünya malına 

tamah etmemek üzere işleyen bir kontrol mekanizması olduğunu düşünürsek, parasına 

sahip çıkmanın da bir nefs kontrolü olarak görüldüğünü fark ederiz. Bir başka deyişle, 

makbul Osmanlı hanımından uzak tutulan şehvet ve tensel hazların, makbul Osmanlı 

efendisindeki karşılığı müsriflikten uzak durmaktır. Parasını çar çur etmedikçe, çalışıp 

kazandıkça ve harcamalarını bütçesine göre yaptıkça Osmanlı Efendisi de pekâlâ yatıp 

kalkabilir. Kanımca "Bey"lerin müsrifliği ve Batılı tüketim düşkünlüğüne karşı, İslami 

çalışma etiğini ve tutumluluğu temsil eden "Efendi"leri en iyi örnekleyen roman da 

Felatun Bey ile Rakım Efendi'dir.  

İlk bakışta Felatun Bey de alafranga züppe tipolojisinin birçok özelliğini 

barındırmaktadır. Mesela, Şöhret gibi Batılı olmayı aşırı gösterişli kıyafetler giymek 

zanneden, Bihruz gibi iyi eğitimli olmadığı halde Fransızlara özenen, alafranga yaşam 

tarzını sürekli para harcamak zanneden müsrif bir tiptir Felatun. Hafif meşrep, paragöz 

ve erkek avcısı denilen tiplerden sayılabilecek İtalyan şarkıcı Polini ile sevgilidir ve 

sefahate oldukça düşkündür. Tabii ki de bu özelliklerinden dolayı yazarının gözünde o 

da hafiften efeminedir. Çok çeşitli biçimlerde yazarı tarafından komik duruma 

düşürülen, roman boyunca anlatılan türlü olaylarla ciddi bir alay nesnesi olan bu 

alafranga tipin Bihruz ve Şöhret'ten bir farkı vardır ancak.  

Bihruz ve Şöhret olmaması gereken erkekleri temsil ederlerken, aynaladıkları ve 

olması gereken /makbul bir erkek karakter ile doğrudan doğruya karşı karşıya 
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değildirler. Oysa olmaması gereken erkek olarak Felatun Bey'in karşısında, onun her 

şeyi ile yanlış ve eksik olduğunu anında sözleri ve hareketleri ile gösteren Rakım Efendi 

dimdik durur.  Alafranga (efemine) erkeklerin hemen hepsi "Bey" olarak ifade edilirken, 

Rakım'ın "Efendi" olarak anılması bu yüzden tesadüf değildir.327 Rakım Efendi, genelde 

modernist Osmanlı romancılarının özelde ise "ansiklopedisyen" sıfatıyla en çok anılan 

Ahmet Mithat'ın makbul Osmanlı efendisini kurma çabalarının nirengi noktası gibidir.  

Ahmet Mithat, Rakım Efendi'nin pabuçları içerisinde roman boyunca Felatun 

Bey'in üzerine "erkekçe" yürür. Felatun Bey ile Rakım Efendi'yi sürekli aynı ortam 

içinde, benzer durumları yaşayan ve ortaya koydukları duruşlarla sürekli birbirini 

aynalayan karakterler olarak birbirine çarpar. Bir kere Felatun Bey, Bihruz Bey gibi, yine 

Genç Osmanlıların hazzetmediği abilerden birinin, yani alafranga paşalardan biri olan 

Mustafa Meraki'nin oğludur. Mustafa Meraki, çocuklarının eğitimine önem vereceği 

yerde giyim kuşam ile uğraşan, Batılılaşmayı para harcamak zanneden bir şahsiyet 

olduğundan, Felatun da eğitimi noksan, alafranga hevesleri olan biri olarak büyür. 

Babası gibi, Batılı olmayı lüks yaşamak, eğlence yerlerinde gezip tozmak ve her alafranga 

züppe gibi yarım yamalak Fransızca konuşmak zanneden Felatun, babası tarafından 

kendisine ayarlanmış işe de gitmez, çalışmaya zaman ayırmaz. Bir süre sonra tabii ki de 

babası ölür ve Felatun Bey, elbette diğer züppe biraderleri gibi mirasa konar. Miras 

miktarı 16.000 liradır. Zaten Berna Moran'ın detaylıca gösterdiği üzere Ahmet Mithat, 

roman boyunca "bir şirketin bilançosunu saptarcasına kahramanlarının kazancını ve 

masraflarını açıklar."328 Öyle ki hesapsız kitapsız para harcayan, cüzdanına sahip 

                                                            
327 Bir not düşerek belirtmek isterim ki, Rakım dışında Tanzimat dönemi romanlarında "Efendi" sıfatı 
çoğunlukla yaşça büyük ve mutaassıp erkekler için kullanılmaktadır. Zaman zaman geleneksel değerlere 
bağlılık ve geri kalmışlık sembolü olarak da kurgulanan efendi karakterlerin aksine Rakım genç ve 
moderndir. Bu bağlamda Rakım Efendi, geleneksel Osmanlı erkeklerinin geri kalmışlığını ayıklayan ve onu 
yeni-modern Osmanlı efendisine tercüme eden bir işlev de görür gibidir. Bu yeni Efendi, "efendi-köle" 
diyalektiği içinde Batı'nın "kölesi" olmaya karşı çıkan bir "efendilik" temsili olarak da görülebilir.  
328 Berna Moran, a.g.e, s.52.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



170 
 

çıkamayan biri olan Fealtun, bu mirası tabii ki de femme fatal Polini ile yemekle kalmaz, 

üzerine 5000 lira da borçlanır.  

Buna mukabil, Rakım'ın babası alafranga bir züppe değil, Tophane'de odacılık 

yapan biridir ve Rakım bir yaşındayken ölmüştür. Zaten yetim olan Rakım kısa bir süre 

sonra annesini de kaybedince, Arap dadısı Fedayi tarafından (dadının ismi ile müsemma 

bir şekilde) bin bir fedakârlıkla büyütülür.  Rakım Efendi, Batı'nın fenni bilgilerine sahip, 

kimya, coğrafya, tarih bilen bir kişi olmak yanında Arapça, Farsça ve fıkıh da bilir. 

Fransızcayı kendi kendine öğrenmiştir ama özenti tipler gibi olur olmaz yerde Fransızca 

kelimeler kullanmaz. Yabancılara Türkçe dersleri verir, arzuhalcilik, çevirmenlik yapar, 

bir dairede kâtiplik yapar, işine ciddi zaman ayırarak ilerlemeye çalışır. Ekmeğini taştan 

çıkardığı için oldukça tutumludur; müsrif Felatun'un aksine cüzdanına sahip çıkmayı 

bilir. Gün gele Baba'nın yerini almaya namzet bir Osmanlı Efendisi olduğundan, Rakım 

Efendi'nin sosyal çevresi içinde arkadaşlık ettiği (Osmanlı millet sistemine de uygun 

olarak Ermeniler, Yahudiler, Rumlar vb) bolca "ecnebi" de vardır. Tam/iktidar sahibi bir 

erkek karakter olarak, tabii ki Rakım Efendi de sevişmektedir. Aşırı Batılılaşmış/ eksik 

erkek olarak Felatun Bey gibi biri İtalyan şarkıcı Polini ile düşüp kalkarken, Rakım 

Efendi de herhalde boş duracak değildir. O da İngiliz piyano öğretmeni Josefino ile 

ziyadesiyle muhabbet içerisine girmiştir. Josefino, yaşça Rakım Efendi'den daha büyük 

olmasına rağmen onun cazibesinden büyülenmiş, kendi gönlü ile yatağa girmiştir. Zaten 

bir piyano öğretmeni olarak femme fatal'lerden değildir Josefino; para, lüks veya 

şatafattan dolayı değil, bu cazip erkeği "gerçekten arzuladığı" için onunla sevişmiştir. 

Hem Rakım Efendi'de de karılara para yedirecek göz yoktur.  

 Murat Belge'nin de dediği gibi, Ahmet Mithat'ın "yanlış Batılı" tiplere karşı örnek 

gösterdiği "doğru yerli" tip olarak Rakım Efendi'yi sevimli bulmaya imkân yoktur; çünkü 

Ahmet Mithat roman biçiminin verdiği kolaylıkla köleliği bile savunacak noktaya gelir ve 
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Rakım Efendi'nin kölesi olmak isteyen İngiliz kızları çizer.329 Gerçekten de romanda 

Rakım Efendi'ye duyduğu aşktan verem olup yataklara düşen İngiliz kızı Can ile onun kız 

kardeşi olan ve yine Rakım'dan çok etkilenen Margrit, bu Osmanlı efendisinin 

cazibesinden perişan olmuşlardır. Bu etkilenme o kadar derindir ki, Rakım Efendi'den 

Türkçe dersleri alan Can ve Margrit, Doğu edebiyatına merak salarlar, eğlence 

mekânlarına gitmek yerine evde kalıp Türkçe ve Farsça kitaplar okumaya başlarlar. Yani 

İngiliz kadınlar, romanda hem bir cinsel arzu imleyeni olarak kullanılmışlardır, hem de 

Doğulu erkeğin etkisi ile "doğru yola gelen Batı" gibi temsil edilmişlerdir. Fakat bu sefer 

cinsel arzu meselesinde Batılı kadın tarafından arzulanan (zifaf döşeği fantazisi ile 

uyumlu olarak) "Efendi"lik mertebesine erişmiş Genç Osmanlı erkeğidir. Bir başka 

şekilde söyleyecek olursam, erkek yazarın Batıyı (Batılı kadını) fethetme fantazisi, 

arzulayanın terse çevrilmesi suretiyle tatmin edilmeye ve Batı karşısındaki kadınsılaşma 

endişesi, İngiliz kadınların divane olduğu Efendi figürü üzerinden giderilmeye 

çalışılmıştır.  

Tabii ki, tam bir Müslüman olan Rakım Efendi'nin İngiliz kadınları ile sevişse bile 

onlarla evlenecek hali yoktur. Rakım Efendi'nin suretinde hayat bulan bu Genç Osmanlı 

makbul erkeği, namuslu ve Müslüman bir kadın ile evlenmelidir. Ancak bu nasıl 

olacaktır? Hatırlanacağı üzere "evlenilecek kadın" /Osmanlı hanımını bulmak 

konusunda Genç Osmanlıların yaşadığı sıkıntıdan bahsetmiştim. İşte cariye Canan'ın 

yazar tarafından romana katılması bu sıkıntıyı gidermek üzeredir. Yaşça küçük, çelimsiz 

bir kız olarak cariye Canan, hizmet etmesi için Rakım Efendi tarafından satın alınıp eve 

getirilirmiştir. Zarif bir kız olmakla birlikte sağlıksız, bakımsız biridir. Zaten bir 

cariye/köle olarak da Rakım Efendi gibi modern bir erkeği cezbedecek biri değildir. Dadı 

Fedayi'nin de yardımı ile zaman içinde serpilip güzelleşir. Ancak "evlenilecek kadın" 

                                                            
329 Murat Belge, a.g.e., s.98.  
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olması için eğitilmeye, modernleştirilmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden Rakım Efendi 

kolları sıvar ve Canan'a piyano dersleri aldırmaya başlar. Bu dersleri de metresi Josefino 

verir. Hem de bedava!  

Canan gerekli tedrisattan geçip Osmanlı hanımı mevkiine ulaşınca tabii ki de 

Rakım Efendi onunla evlenir. Böylece makbul Osmanlı Efendisi'ni kuran düzenek de 

tamamlanmış olur. Parasını yabancı kadınlara yedirtmeyecek kadar gözü açık, sadece 

Batı'nın fenni bilgisini değil İslami bilgiyi de sindirmiş, bu yüzden şatafattan uzak 

yaşayan, manevi değerlerine bağlı, yabancı kadınlar tarafından arzulanan ve onlarla 

birlikte olacak kadar çapkın ama öte yandan da kendi arzuladığı (bir cariye kadar 

itaatkâr, bir Batılı kadın gibi eğitimli) Osmanlı hanımını da kendi elleriyle yaratan 

muktedir bir erkek!  

 Bu arada zaten Rakım Efendi'nin ne kadar muktedir/tam bir erkek olduğunu 

göstermek için alabildiğine yoz ve eksik olarak tasarlanan Felatun Bey karakterinin de 

misyonu tamamlanmış olur. "Yanlış batılılaşması" ve her şeyini tüketen müsrifliği 

yüzünden beş parasız kalan Felatun Bey'i de yazarı öldürmez. Onu bir Akdeniz adasında 

mutasarrıflık yapmakla görevlendirir ve diğer züppe biraderlere yapıldığı gibi ıslah 

olmak üzere, o da hayatta bırakılır. 

 İşte tam da bu noktada örnekleri artırmayı durdurup Batılı Oryantalist gözün 

yarattığı kadınlaştırma ve çocuklaştırma ile baş etmeye çalışan erkek yazarların erişkin 

erkek olmak için yaşadığı sancıya dair açmak istediğim son noktayı da belirtip bu 

bölümü tamamlayım:  Rakım Efendi gibi erken gelen, gerçeklik duygusu yaratmayacak 

kadar yapay, bundan dolayı da eğreti duran bir erkek karakter Cumhuriyet dönemi 

romanlarına kadar görünmez ve bu görünmeme tesadüf değildir.  

Rakım Efendi ulaşılmak istenen didaktik bir ideal olarak dursa bile, dönemin 

yazarlarının sancılarını esasen temsil eden Rakım Efendi değil, yetim kaldığı için 
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ergenlikten çıkamayan, ergenlikten çıkamadığı için kendini muktedir bir erkek gibi 

konumlandıramayan, bundan dolayı da sürekli bir çocuk kalmışlık naifliği içinde 

çırpınan efemine erkeklerdir. Öldürülmek yerine sürekli ıslah olmaya gönderilen bu 

çocuklar, dönemin Osmanlı elitlerinin kendi kendilerini oryantalize ettiklerinin ve Batılı 

gözün "eğitildiği takdirde yetkinleşecek Doğu" bakışını taklit (mimic) ettiklerinin bir 

başka göstergesidir. Ancak daha önce de söylediğim gibi taklit, Batı modernitesini, 

basmakalıplaşmış ve klişeleşmiş semboller ile alay, parodi veya dalga geçme malzemesi 

yaparken, bir fark ilişkisi kurmaya çalışmak ve bu fark ilişkisini kültürel anlam 

haritalarına yazmaya çalışmak demektir. Kendini modern Osmanlı Efendisi olarak 

kurmak isterken, Genç Osmanlıların kendilerinin, "neredeyse aynı ama tıpa tıp değil" 

direncini koyabilmeleri için çocuk kalmışlık ve etkilenme endişesini efemine erkeklere 

giydirmeleri, onlarla alay etmeleri ve onları bir "Batılılaşma Parodisi" gibi sunmaları 

gerekir. Batılı oryantalist gözün kurduğu bakışta çocuk kalmışlık ve kadınsılık (yani dişil 

olmak) bir madalyonun iki yüzü gibi sırt sırta durduğundan, etkilenme endişesi çocuksu, 

kadınsı ve doğrudan kadın olana havale edilir. Nurdan Gürbilek'in gösterdiği üzere 

bütün efemine karakterlerin ayna bağımlısı ve imaj düşkünü olarak kurgulanması, 

erilleşemedikleri için yabancı etkilere açık bu yüzden de hep kadınsı ve çocuksu olarak 

temsil edilmesini mümkün kılar.330 Efemine erkeklerin elinden düşürmediği ayna, 

kendine Batı'nın gözünden bakan ve aynı anda, aynada gördüğü surete karşı "gerçek 

ben"i tanımlamaya çalışan psikanaltik bir sembol olarak romanlarda durur.  

Buna ek olarak, etkilenme endişesini kadınsılığa havale etmenin bir diğer aracı da 

"roman okuyan kadın" karakterler olmuştur. Gürbilek  "Ahmet Mithad'tan Yakup 

Kadri'ye, Hüseyin Rahmi'den Halit Ziya'ya, Nabizade Nazım'dan Peyami Safa'ya yarım 

yüzyılı aşkın bir süre yayımlanmış romanların birçoğunda kadın kahramanların elinde bir 
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roman vardır" demektedir.331 Genç kız, metres ya da cariye fark etmeksizin, Batılı 

romanlar okuyarak onlardan etkilenen, romanlarda okuduğu hikâyelere göre hayal 

evrenine giren, istek, arzu, intikam hırsı, öfke, lüks özlemi ve benzeri duyguların 

dünyasına kapılanlar, kısacası "Batı'dan etkilenenler" hep roman okuyan "kadınlardır". 

Ancak Gürbilek'in de dediği gibi "nasıl ki rüyanın içeriği rüyada görülenden çok rüyayı 

gören hakkında fikir verirse, yutarcasına roman okuyan, okuduğu romandaki 

kahramanlara özenen, bu kapılma yüzünden gerçekle bağını yitirmiş kadının bu kadar çok 

karşımıza çıkıyor olması da gerçek kadınlardan çok, yazarın kendisi hakkında (…) 'kadın 

okur' etrafında kümelediği bir dizi endişe hakkında fikir verir."332  

Gürbilek'in bu saptaması, buraya kadar anlatmaya çalıştığım aşırı Batılılaşma 

korkusu telaffuzunun, aslında cinsel endişeyi perdeleyen ve bu endişenin dişil olana 

yansıtılmasını sağlayan bir erkeklik söylemi olarak görülmesi gerektiğini gösterir. 

Bunun yanında, devam eden bölümde anlatacağım üzere kadınsılaşma endişesinin 

erkekleri eğitim misyonerliğine nasıl evrelttiğini de açıklar. Modernist Osmanlı erkekleri 

kendi etkilenmişliklerini soyunmak için kadınların modernleştirilmesi ve aynı anda 

"öz"ün /"içeri"nin/"maneviyat"ın gösterenleri olarak hudutlandırılmaları için eğitimi, 

tam da Althuserrian bir ideolojik aygıt olarak, kullanmışlardır.  

 Velakin, bu eğitimi alan kadınların yazdıkları romanlarda çıkan kadınlık ve 

erkeklik temsilleri, kadınlara ve efemine erkeklere havale edilen etkilenme endişesini 

ters-yüz eder. Dönemin erkeklik sosyolojisini anlamak için oldukça önemli olan kadın 

romanları, erkek romancıların kurmaya çalıştıkları "tam/muktedir erkek" temsilini 

bozan, eleştirel metinlerdir. Bu yüzden de devam eden bölümde özellikle mutaassıp 

modernleşme fikrinin mutaassıp ucunda duran Fatma Aliye ile modernist ucunda duran 

                                                            
331 Nurdan Gürbilek, "Erkek Yazar, Kadın Okur", Sibel Irzık & Jale Parla (der), Kadınlar Dile Düşünce: 
Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 275.  
332 Nurdan Gürbilek, a.g.m, s. 280.  
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Halide Edip tarafından yazılan bazı romanlara yer vereceğim. Bu bağlamda da, kadın 

yazarların, kadınlar etrafında çizilen sınırlara karşı nasıl hudut dışına çıkarak çarpıcı 

itirazlar geliştirdiklerini ve erkek romancılar tarafından kurulan ideal-modern erkek 

kurgusunu aynalayarak bu kurguyu nasıl bozduklarını anlatmaya çalışacağım.  

 

D) Kadın Yazarların Erkekliğe Bakışı: 

"Okuyup yazmanın erkek ve kadınlar için elzem olup geçinmek için ağır işler gören 

erkeklerin ev işlerinde rahat etmeleri, ancak kadınların dahi din ve dünyalarını bilerek, 

kocalarının emirlerine itaat etmeleriyle ve kocalarının istemediklerini yapmaktan 

sakınmalarıyla ve iffetlerini koruyup kanaat ehli olmalariyle mümkün olacaktır."333 

Bu cümleler, 1862 yılında kız rüştiyelerinin önemini anlatmak için yazılan bir 

gazete yazısından Van Os'un yaptığı bir alıntıdır ve buraya kadar anlatmaya çalıştığım, 

Genç Osmanlıların kadınlara bakışını çerçeveleyen zihniyet dünyasını çok iyi özetler. Bu 

yaklaşıma göre tahsilli olmak, erkekler için olduğu kadar kadınlar için de gereklidir. 

Çünkü tahsil, kadınların dünyevi bilgileri gibi dini bilgilerini de geliştirecek, ağır işlerde 

çalışan erkeklerin evlerinde rahat edebilmeleri için onlara daha iyi hizmet etmelerini 

sağlayacaktır. Daha da ötesi, kadınların "namuslarını koruyacak" muhakeme gücüne 

sahip olmalarını mümkün kılacak ve kocalarının emirlerine itaati kolaylaştırıp onların 

çizdiği hudutlar dışına çıkmalarını engelleyecektir. Kısacası, "kadınları eğitmenin" 

yaratacağı önemli sonuçlardan bir tanesi, bir disipline etme aracı olarak eğitimin amacı, 

ataerkil itaat kültürünü, hem maddi alanda hem de manevi alan olarak da görülen ev 

içinde modernize edilmiş biçimde yerleşikleştirmek olacaktır. Ancak kadınların sadece 

                                                            
333 Aktaran- Nicole A.N.M Van Os, "Osmanlı Müslümanlarında Feminizm", Cumhuriyet'e Devreden 
Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Tanıl Bora & Murat Gültekingil (der.) Modern 
Türkiye'de Siyasi Düşünce, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001,  s.340.  
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sıbyan mekteplerinde değil, rüştiyelerde de eğitim alması gerekliliği ile ilgili dile 

getirilen bu tip görüşlerin tek sebebi ataerkil ailenin yeniden yapılanması değildir. 

 İlk başta vergi toplamak maksadı ile yapılan nüfus sayımına (1831) dâhil 

edilmeyen kadınlar, 1844 yılında yapılan nüfus sayımına dâhil edilmişler ve bu sayım 

sonucunda geniş bir tüketici grup olarak görülmeye başlanmışlardır. İmparatorluğun 

uzunca bir süredir yaşadığı ekonomik sorunlara mukabil, kadınların işgücüne dâhil 

edilmesi ihtiyacı, dönemin elitlerinin kadınların eğitimi ve maarif politikaları konusunda 

yaptıkları reformların temel motivasyonudur. 1859 yılında açılan ilk kız rüştiyelerini 

takiben, 1865 yılında kadınları işgücüne dâhil edecek bilgiyi vermesi hedeflenen Kız 

Sanayii Mektepleri de açılır. Bu mekteplerin açılmasından dört yıl sonra, 1869 yılında, 

yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, daha önce elit aile çocuklarının özel ders 

almak suretiyle devam edebildiği eğitimi tüm cemaate doğru yaygınlaştırma adımları 

olmuştur. Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre, ev sayısı 500'ü aşan şehirlerde, dini 

nüfus göz önünde bulundurulmak ve öğretmenlerin kadın olması şartı ile kızlar için 

Müslüman ve Hristiyan rüştiyeleri açılabilecektir.334 Bu okullarda,  İslami değerlere 

uygun olarak kız öğrencilerin kadın öğretmenler tarafından yetiştirilmesi öngörülse de, 

gerekli eğitimi verecek muallimeler, tahmin edileceği üzere, bu dönemde yok denecek 

kadar azdır. Bu yüzdendir ki, 1870 yılında kadın öğretmen yetiştirmesi amacıyla 

Darülmuallimat açılır. 1876 yılında ise ilköğrenim mecburiyeti ilk defa bir anayasa 

maddesi olarak Kanun-i Esasi'de yer alır335 ve sıbyan mekteplerinin sayısında artış 

olmaya başlar.  

Akşin Somel, bu dönemde yapılan eğitim reformlarını açıklarken, II. Abdülhamit'in 

kızların eğitimine, onların sağlam dini ve ahlaki değerlere sahip çocuklar büyüten 

                                                            
334 Hasan Ali Koçer, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s.93.  
335 Aziz Berker, Türkiye'de İlköğretim (1839-1908), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1945, s.87.  
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geleceğin anneleri olacakları hasebiyle özel bir önem verdiğini ve kızların eğitimini, 

itaatkâr bir imparatorluk tebaası yaratmak için gerekli gördüğünü anlatır.336 Devletin 

merkezi otoritesini restore etme ve "hasta adama" eski ihtişamını geri verme gailesinin 

başarılı olabilmesi için, fenni bilgiye sahip ve dini bütün, itaatkâr bir neslin yetiştirilmesi 

gereklidir. Nitekim II. Abdülhamit döneminde geleneksel eğitime önemli derecede bir 

İslam vurgusu da eklenir. 

 Buna mukabil, Kız Sanayi Mekteplerini de içeren çalışmasında Elif Ekin Akşit, 

özellikle Kız Sanayii Mekteplerinin dini olmaktan çok laik bir müfredat çerçevesinde 

eğitim verdiğini, dini müfredatın en azından 20. yüzyılın ilk yıllarında azaltılmaya 

başladığını söyler.337 Esas amacı kızları işçiliğe hazırlamak olan Kız Sanayii Mektepleri 

müfredatında matematik, tarih, coğrafya, sağlık, yönetim dersleri gibi dersler olmakla 

birlikte, müfredatta en fazla zaman ayrılan derslerin ev içi eğitimi ve el işi dersleri 

olması, kadınların birincil görevinin annelik ve zevcelik olarak görüldüğünün kanıtı 

gibidir. Akşit'in aktardığına göre Kız Sanayii Mekteplerinde birçok ders haftada bir ila üç 

saat arasında verilirken, elişi dersi yedi sene boyunca her hafta on iki saat olarak 

verilmektedir.338  

Dönemin zihinsel dünyasının bir yansıması olarak, kadınları çalışma hayatına 

hazırlarken, onları birer makbul Osmanlı zevcesi de yapmaya çalışan bu tip bir eğitim 

anlayışının sonucunda, Müslüman Osmanlı kadınlarının bu dönemde dile getirdikleri 

hak taleplerinin de annelik ve İslami değerlere uygun aile hudutları etrafında telaffuz 

edilmesi bu yüzden tesadüf değildir. Velakin daha önce de belirttiğim üzere, 19. yüzyılın 

son çeyreğine girerken kadınların modernleştirilmesi etrafında yürütülen erkekler arası 

                                                            
336 Akşin Somel, Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s.234.  
337 Elif Ekin Akşit, Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi,  s. 94.  
338 Elif Ekin Akşit, a.g.e, s.95.  
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diyalog nedeniyle bu tip konularda bazen imzalı bazen imzasız yazılarla, bazen de kadın 

isimleri kullanarak konuşmaya başlayan ilk önce erkekler olmuştur. 

 

a) "Biz ki saçı uzun aklı kısa diye erkeklerin hande-i istihzasına hedef olmuş bir 

taifeyiz":  Hareket-i Nisvan  

  1868 yılında yayınlanmaya başlayan Terakki gazetesi, bir yıl sonra 1869 yılında 

"Tesettürlü Müslüman Kadınların İlerlemesi" anlamına gelen Terakki-i Muhadderat339 

ekini yayınlamaya başlar. Bu ekte Osmanlı modernistlerinin romanlarına paralel olarak 

görücü usulü evlenme ve çok eşliliğin yarattığı tahribat ile iyi çocuk yetiştirme gibi 

konular önceliklidir. Bu dergiye yazan erkek yazarların yanında, zaman zaman gelen 

kadın mektuplarından da dönemin kadınlarının erkeklerden bir adım öne giderek 

sadece eğitim değil, eşitlik konusunda da talepler dile getirdiklerini görmek 

mümkündür. Mesela Sepil Çakır bu dergiye Rabia imzası ile gönderilen bir mektuptan 

alıntı yapar; mektupta "Şurasını iyi bilmek gerekir ki ne erkekler kadınlara hizmetkâr, ne 

de kadınlar erkeklere cariye olmak için yaratılmıştır. Erkekler hüner ve marifetleriyle hem 

kendilerini hem de hepimizi geçindirebiliyorlar da, biz niçin bilgi ve hüner kazanmaya 

kudretli olamıyoruz? El ve ayak, göz, akıl gibi vasıtalarda bizim erkeklerden ne farkımız 

vardır? Biz de insan değil miyiz? Yalnız cinsimizin ayrı oluşu mu bu halde kalmamıza sebep 

olmuştur? Bunu hiçbir sağduyu sahibi kabul edemez" denmektedir.340 Bu cümlelerden de 

anlaşılacağı üzere, dönemin Osmanlı kadınları içinde kamusal alanda erkeklerle eşit bir 

şekilde yer alabilme talebi, kadınlara cinsiyetleri üzerinden yapılan ayrımcılığı eleştiren 

bir hümanizm söylemi içinden ilk nüvelerini vermektedir. 

                                                            
339 Bu dergi Osmnalı kadın hareket konusunda yapılan birçok çalışmada kadın hakları ile ilgili yayın yapan 
ilk dergi olarak kabul edilir.  
340 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 1998, s. 24.  
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 Bu dergiyi takiben, 1875 yılında çıkmaya başlayan Vakit yahud Mürebbi-i 

Muhadderat gazetesinin ve yine aynı tarihlerde haftalık olarak basılan Ayine dergisinin 

kadınlara evlilik ilişkilerinde nasıl davranmalarını gerektiğini, eşlerin tutum ve 

görevlerini, çocukların sağlığı ve terbiyesini nasıl sağlayacaklarını yukardan bir dille 

anlatan imzasız yazılar ile dolu olduğundan, erkeklerce yapılan yayınlar olarak kabul 

edilebilir. 1880 yılında Aile adı ile yayıma başlayan ve kendini "Aileye, yani kadınlara, 

çocuklara ve ev işlerine müteallik mebahis-i mütenevviayı cami mecmuadır" ifadesi ile 

tanıtan dergide de yazar imzası yoktur. Ancak Serpil Çakır'a göre, kadınları aile 

sorumlulukları konusunda bilgilendirmeye çalışan dergideki yazıların hepsi Şemseddin 

Sami'nin kaleminden çıkmadır.341  

1883 yılında çıkan İnsaniyet dergisi kadınlara ansiklopedik bilgiler verirken, aynı 

yıl yayıma başlayan Hanımlar dergisi de kadınların evlilik, yabancı dil öğrenmenin 

faydaları, ev idaresi gibi konuları tartıştıkları, şiir ve öykülerini paylaştıkları bir dergi 

olur.342 Akşit'e göre, bu dönemde kadınlara yönelik çıkartılan dergiler üç başlık altında 

özetlenebilir: Kendilerini kadınların kurtarıcısı olarak gören erkeklerin yazılarını 

yayınlayan aile dergileri, feminist dergiler ve kadınların tüketici rollerini vurgulayarak 

onlara güzellik öğütleri veren kadın dergileri. 343 

Sadece sahibinin değil, yazar kadrosunun da tümüyle kadın olduğu Şüküfezar 

dergisi ise yine aynı yıllarda, 1886'da çıkar ve yayın amacını şu sözlerle duyurur: "Biz ki 

saçı uzun aklı kısa diye erkeklerin hande-i istihzasına hedef olmuş bir taifeyiz. Bunun 

aksini ispat etmeye çalışacağız. Erkekliği kadınlığa kadınlığı erkekliğe tercih etmeyerek 

şah-rahi-i amelde (çalışmanın doğru yolunda) mümkün olduğu kadar payendaz-ı sebat 

                                                            
341 Serpil Çakır, a.g.e., s.25.  
342 Serpil Çakır, a.g.e., s.25-26.  
343 Elif Ekin Akşit, a.g.e., s.123.  
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(ayak diretmek) olacağız."344 Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere, bazı Osmanlı 

kadınlarının dünyadaki feminist hareketin kısmi etkisi ile de, bir kadınlık bilinci içinden 

konuşmaya çalıştıkları ve çalışma hayatı başta olmak üzere, kamusal alanda iddia ortaya 

koyma kararlılıkları söz konusudur. Nitekim 1888 yılında yayınlanmaya başlayan bir 

diğer kadın dergisi Mürüvvet'te dünya kadınlarının hakları için ortaya koydukları 

çabalara da yer verilmeye başlanır.  

Tüm bu dergilerin içinde en uzun ömürlü olan Hanımlara Mahsus Gazete ise 1895 

yılında yayımlanmaya başlar. 13 yıl boyunca toplam 604 sayı basılan gazetede, 

kadınların annelik görevlerinden dolayı iyi eğitimli olması gerekliliği, baskın olan 

konulardan biridir. Tahsilli anne ihtiyacı vurgulanırken, "kadın ne derece malumatlı 

olursa onun aguş-ı terbiyesinde büyüyecek çocuk da o kadar ali terbiye görür. İlerde 

mensub olduğu kavimin terakkisine saadetine çalışacak, bu çocuktur" denmektedir.345 

Gazetenin hasılatından belli bir yüzdeliğin yetim çocukların eğitimi ve kimsesiz kızların 

çeyiz parası olarak ayrılması gibi faaliyetlerde de bulunan Hanımlara Mahsus Gazete, 

kütüphane de kurarak kadın yazarların kitaplarının basımını ve satışını üstlenmeye 

çalışmıştır.  

Bazı yazarlar, kadınların geleneksel annelik söylemi içinden konuşmasından 

hareketle, bu dönemdeki kadın dergilerinin "feminist" olarak nitelenemeyeceğini 

söyleseler de, kanımca, bu çabaları bugünün koşulları içinden değil, kendi döneminin 

tarihselliği içinden okumak gerekir. 18. yüzyılın sonunda Avrupa'da, Mary 

Wollstonecraft, Olympe de Gouges gibi kadın hakları savunucularının, kadınların eğitim 

hakkını savunurken annelik görevlerine referansla da bu savunuyu yapmak zorunda 

kaldıklarını; bir hak savunusu zemini olarak 19. yüzyıl boyunca Amerika ve Avrupa'da 

dile getirilen birinci dalga feminist taleplerin içinde "annelik" meselesinin önemli bir yer 

                                                            
344 Serpil Çakır, a.g.e., s. 26.  
345 Serpil Çakır, a.g.e., s. 28.  
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işgal ettiğini hatırlarsak, bu dönemde Osmanlı kadınlarının söz ve faaliyetlerinin de 

pekâlâ feminist olarak nitelenebileceğini görürüz.  Kadınların henüz insan olarak dahi 

kabul görmedikleri ve biyolojik cinsiyetlerinden dolayı üzerlerine giydirilen "annelik" 

gibi toplumsal cinsiyet rollerinin nerdeyse tek meşru hak talebi zemini olduğu bir 

tarihsel dönemde, kadınların bu zemini bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kullanarak 

kendilerine alan açmaya çalışması kanımca feminist bir çabadır. Demirdirek'in de 

gösterdiği üzere bu dönemde "feminist" kavramı kadınlar lehine talep yükselten herkesi 

içine alacak şekilde kullanılmaktadır ve bu konuda faaliyet gösteren kadınlar, kendilerini 

feminist olarak tanımlamasalar bile, çabalarının "feminizm gayreti" olarak 

nitelenmesine de karşı çıkmamaktadırlar.346 

Bunun yanında, özellikle oryantalist ve milliyetçi söylemlerin birbirlerinden 

borçlanarak aldıkları konumlarda veya birbirlerine karşı edindikleri mevzilerde, 

kadınlığın hep bir fark olarak imlendiğini düşündüğümüzde, ataerkil- geleneksel yapılar 

içinde hak talebi ortaya koyan kadınların, modernist erkeklerin çizdiği söylemsel 

çerçevede konuşmak zorunda kalması daha billur görülür. Çünkü Spivak'ın "Can the 

Subaltern Speak?" makalesinde gösterdiği gibi, oryantalist ve milliyetçi söylemlerin 

karşılıklı inşasında kadınların durumu çifte bir şekilde görünmezdir.347 Her iki söylemin 

de nesnesi kılınan kadınlık durumu, kendi özgül sesini bu söylemlerin çizdiği hudutlar 

içerisinde konuşmak (aslında konuşamamak) sorunu ile sadece Türkiye'de değil, birçok 

Batılı olmayan bağlamda da karşı karşıya kalagelmiştir. Kadınların, kadın olarak 

konuşma konumunun olmadığı her bağlamda, imkân dâhilinde olan konuşma kanalları, 

kamusal alanda yürütülen tartışmaların bir yerine ilişerek açılmak zorunda 

kalabilmektedir. Kanımca, erkeklerin çizdiği ataerkil hudutların kendisinin bizatihi 

                                                            
346 Aynur Demirdirek, Osmanlı Kadınının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikâyesi,  s. 89.  
347 Gayatri C. Spivak, "Can the Subaltern Speak?", Marxism and the Interpretation of Culture, Cary 
Nelson & Lawrance Grossberg, University of Illinois Press, Chicago, 1988.  
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toplumsal meşruiyet kaynağı olarak kabul edildiği bir düzende, kadınların bu hudutların 

tamamen dışına çıkması, ya ciddi ve gelişmiş bir demokrasi mekanizmasını ya da 

ataerkil yapılardan çıkacak marjinalleştirme ve karalama atakları gibi şiddet dalgalarına 

göğüs gerecek güçlü bir kadın örgütlülüğünü gerektirir. Bunun yanında, Fatmagül 

Berktay'ın da bir makalesinde tartıştığı üzere, kadınların kendi otonom 

pozisyonlarından kurdukları feminist bir bilinç için evlilik dışında bir ekonomik güç 

kazanmaları, kendi emekleri ile edindikleri bir iktisadi pozisyona kavuşmaları gibi ön 

koşullar gereklidir. Ekonomik, hukuki ve siyasi tüm iktidar alanlarının erkeklerin 

tekelinde olduğu bir düzende kadınların erkeklere rağmen toplumsal dönüşümü 

gerçekleştirecek yapılandırmalara gidebilmesi oldukça zordur.348  

Gerçekten de aradan geçen 150 yıldan sonra bile sağlanması zor olan bu ekonomik, 

siyasi ve sosyal koşulların 19. yüzyıl sonunda modernleşmeye mütereddit bir şekilde 

yaklaşan Osmanlı'da olmadığı bir gerçektir. Bu yüzdendir ki, ilk dönem kadın 

dergilerinde yer bulan Müslüman kadın sesleri (Genç Osmanlıların fiili desteği ile de 

bağlantılı olarak) dönemin elit ergenlerinin, proto-milliyetçi ve İslami cemaatçi 

toplumsal tasavvurunun bir parçası olarak dile gelebilmişlerdir. Fakat bu tasavvurun bir 

parçası olarak dile gelmek, kadınların hiçbir kayma ya da sürçme yaratmaksızın eril 

söylemin hegemonyası içinden konuştukları olarak yorumlanmamalıdır. Kadınlar, 

dönemin egemen eril söyleminin "annelik" ve "aile" kurgularının içinden konuştukları 

noktalarda dahi erkek egemenliğinin eleştirisini telaffuz ederek yeni yeni tasarlanmaya 

çalışılan ataerkil modernist söylemin kadınları dışladığı noktaları işaret etmişlerdir. Bu 

bağlamda da bir karşı hegemonya konumu alıp, kendi otonom seslerini geliştiremeseler 

bile, erkeklerin "yeni kadın" söyleminde gedikler açan, hegemonya bozucu bir alanın 

kapılarını aralamışlardır. Bu aralanan kapı özellikle 2. Meşrutiyet sonrasında sayıları 

                                                            
348 Fatmagül Berktay, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Feminizm",  s.348-349.  
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giderek artan kadın dergileri ve örgütleri ile iyice açılmış, ortaya koyulan talepler 

modernist erkeklerin tepkilerini kadınlara yönlendirmesi için yeterli olmuştur.  

Bilindiği üzere, ataerkil ideoloji, dinsel, sınıfsal veya etnik tüm sosyal 

konumlanışları yatay olarak kesen, kuşatıcı bir tahakküm biçimidir. Bu yüzden de 

dönemin modernleşme sancıları içinde kendini yenilemeye çalışan ataerkil düzenin 

sadece dönemin Müslüman kadınları üzerinde değil, Osmanlı Ermeni kadınları üzerinde 

de Demokles'in Kılıcı gibi sallandığını söylemem gerekir. Mesela, Müslüman kadınlardan 

yaklaşık 20 yıl önce, 1862 yılında Gitar adlı kadın dergisini çıkarmaya başlayan ve ilk 

Ermeni kadın gazeteci olarak anılan Elbis Gesaratsyan, toplumsal baskılardan dolayı 

yazılarını Hayguhi mahlasıyla yazıyor;  "İravunkı i Kordz Tıneli Hantıknutyun çe" 

(Hakkını Kullanmak Küstahlık Değildir) başlıklı yazısında, kadınlar için dergi çıkarma 

girişimine Ermeni toplumunun gösterdiği tepkilerden ve önüne çıkarılan engellerden 

duyduğu hayal kırıklığını anlatıyordu.349 Nitekim Gitar yedi sayı çıktıktan sonra, 1 Şubat 

1863'te yayınlarına son vermek zorunda kaldı ama Gesaratsyan yazmaya devam ederek 

1879 yılında "Namagani ar Intertsaser Hayuhis ( Eğitimsever Ermeni Kadına 

Mektuplar)" adıyla bir kitap yayınladı.  

Bu kitapta Gesaratsyan "Neden kadının meşru özgürlüğü elinden alınıp, 

Amerika'daki siyahlar ve beyazlar arasındaki ayrım gibi, erkek ve kadın cinsi arasında 

büyük bir ayrım süregelmiş, böylece kadın cinsi bütün yeteneklerinden mahrum kalarak eli 

kolu bağlanmış ve zavallı bir konuma itilmiştir?"350 diye soruyordu. Kitabın bir başka 

yerinde ise, "Şunu söylediğimiz için bizi mazur görsünler: Erkek cinsi hemen hemen yarı 

yarıya cehalet içinde olduğundan, onu insanlığın sınırına taşıyacak özgürlüğü yaşamasına 

saygı duymuyor, böylece kadın cinsini bastırarak onu kutsal hakkını kullanmaya muktedir 

                                                            
349 Yeprem Boğosyan, "Elbis Gesaratsyan ve Gitar", Lerna Ekmekçioğu & Melissa Bilal (der), Bir Adalet 
Feryadı: Osmanlı'dan Türkiye'ye Beş Ermeni Feminist Yazar (1862-1933), Aras Yayıncılık, İstanbul, 
2006, s. 22.  
350 Yeprem Boğosyan, a.g.m., s. 26.  
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kılmıyor; çünkü esaret kafesinin anahtarı bu tür kişilerin sıkılmış avucunda ve 

özgürlüksever kadın aynı boyunduruğa boyun eğmek zorunda"351 diyerek ataerkil düzene 

karşı feminist bir konum alıyordu.  

 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başlarında çeşitli gazete ve dergilere yazan Ermeni 

kadınları konu alan çalışmasında Victoria Rowe, kadınların yazılar yazmasının Ermeni 

toplumu içinde "ahlaksızlık" olarak damgalandığını, buna rağmen Ermeni kadın 

yazarların hepsinin, sadece yazı yazarak değil, toplumsal ve siyasi faaliyetlere de aktif 

şekilde katılarak kadın hakları savunusuna devam ettiklerini anlatır.352  

Osmanlı toplumunda Batılılaşma tartışmalarına paralel olarak başlayan "yeni 

kadın" arayışları, Oryantalist bakışın kurduğu "geri kalmış Doğu"  söylemi ile doğrudan 

bağlantılı olduğu için, bu dönemde yazan Ermeni ve Müslüman kadın yazarların dinsel 

ve cemaatsel geçmişlerinde üstün kadın karakterler bularak "geri kalmış olmadığını 

ispatlama" çabası olduğunu da eklemem gerekir. Velakin kadınların bu çabası dönemin 

modernist erkeklerinin Batı'ya karşı bir erkeklik iktidarı telaffuz etmek ve dişil Batı'ya 

karşı eril kudreti ispatlamak üzere referans verdiği ihtişamlı bir altın-çağ arayışından 

oldukça farklıdır. Osmanlı kadınlarının kendi etnik ve dinsel geçmişlerinde kadın 

kahramanlar araması, sadece Batılı gözün bakışına karşı bir itiraz değil, aynı zamanda 

kendi toplumları içinde kadınları, Doğu/çocuk/geri kalmış olarak imlemek353 ve onları 

medenileştirmek misyonunu giyinmek suretiyle kendini muktedir kılmaya çalışan erkek 

iktidarına karşı da bir itiraz zeminidir. Mesela Ermeni kadınlar, kökenlerini 5. Yüzyıl 

                                                            
351 Yeprem Boğosyan, a.g.m., s.30.  
352 Victoria Rowe, "Öncü Anneler, 'Gerçek Kız Kardeşler ve Sırpuhi Düsap",  Lerna Ekmekçioğu & Melissa 
Bilal (der), Bir Adalet Feryadı: Osmanlı'dan Türkiye'ye Beş Ermeni Feminist Yazar (1862-1933), 
Aras Yayıncılık, İstanbul, 2006, ss.37-84. ( Victoria Rowe'un konu ile ilgili yayınladığı kitap: A History of 
Armenian Women's Writing: 1880-1922, Cambridge Scholars Press, London, 2003.) 
353 Örneğin Tanıl Bora, 1907'de Mehmet Akif Ersoy tarafından çevrilen Müslüman Kadın eserine dair Arap 
İslamcı Mehmet Ferit Vecdi'nin kadınları çocuklara benzeten bir yazı yazdığını söyler. Bu yazıda kadınlar 
müfrt hassasiyetle malul olarak tanımlanmış, fıtratlarındaki çocuksuluktan ötürü tekinsiz oldukları 
söylenmiş, hatta kadınların boşanma hakkı olmayışı bu tekinsizlik haline dayandırılmıştır der. Tanıl Bora, 
Cereyanlar, s.744.  
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Ermeni kadınlarına dayandırarak, geçmişte medeni bir millet olduklarını, kadın hakları 

ile ilgili ileri bir seviyede bulunduklarını anlatıp, geleneklerinin Türk ve İslam pratiğinin 

etkisi ile bozulduğunu söylemişler ve kendi toplumlarındaki erkeklere, bu geçmişe 

referans vererek yerel modeller sunmaya çalışmışlardır.354 Dönemin Müslüman kadın 

hakları savunucularından biri olarak anılan Fatma Aliye Hanım gibi mutaassıp 

modernleşmeci kadınlar ise, İslam dininin öncü kadınları arasında parlak bir kadın 

kökeni arayışına girerek erkekleri ikna etme çabası içinde olmuştur.355  

Biraz ilerde açacağım üzere erkek yazarların romanlarında kadınlığa giydirilen 

etkilenme endişesi ve yetersizlik duygusu, birçok kadın yazarın romanlarında terse 

çevrilmiş, modernleşme dolayımı ile kadınlar etrafında yeniden çizilen ataerkil hudutlar, 

kadın romanlarında delinerek bir erkeklik eleştirisine dönüşmüştür. Bu erkeklik 

eleştirisi ile mütereddit modernleşme gerilimi arasındaki ilişkiyi gösterebilmek için 

dönemin mutaassıp kadın hakları savunucularından olan Fatma Aliye'nin yazı ve 

romanlarında ortaya çıkan sancıya yakından bakmak gerekir.  

 

i) Taassup ve Kadın Dayanışması olarak Fatma Aliye 

Tanzimat bürokratlarından Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olarak 1862 yılında doğan 

Fatma Aliye Hanım, henüz 17 yaşında iken Padişah yaverlerinden Yüzbaşı Mehmet Faik 

bey ile evlendirilir. Kendisinden yaşça büyük olan Mehmet Faik ile sevmeden yapmaya 

mecbur bırakıldığı bu evlilik yüzünden eğitimi kesintiye uğrar. Oldukça muhafazakâr bir 

karakter olan Mehmet Faik'in Fatma Aliye'nin kitap okumasına bile izin vermediği, 

aralarında çıkan tartışmaların birçoğunun Fatma Aliye'nin ilim aşkından kaynaklandığı 

Aliye üzerine yapılan çalışmalarda ifade edilmektedir. Babasının çeşitli Osmanlı 

                                                            
354 Victoria Rowe, a.g.e, s.40, 49.  
355 Bu bağlamda Fatma Aliye, Meşahir-i Nisvan-ı İslam adıyla bir kitap yayınlamış, bu kitapta İslam 
tarihinde yüze yakın müderris, öğretmen ve şeyh kadınların olduğunu anlatmıştır.  
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kentlerine tayin edilmesinden dolayı küçük yaşlardan itibaren birçok yer görmüş olan 

Fatma Aliye'nin öğrenme aşkı, kızları Hatice (1880) ve Ayşe (1884) doğması ile annelik 

görevi altında gölgelense de, Aliye okumaktan vazgeçmez. Otuzlu yaşlarının başına 

geldiğinde dönemin dergi ve gazetelerine yazılar göndermeye başlar.  Hanımlara Mahsus 

Gazete başta olmak üzere İnkılab, Mahasin, Malumat, Servet-i Fünun, Tercüman-ı Hakikat 

ve Ümmet isimli gazete ve dergilere yazar. Yayınların isimlerinden de anlaşılacağı üzere 

Fatma Aliye'nin yazdığı dergi ve gazetelerin bir kısmı dönemin modernleşmeci erkekleri 

tarafından çıkarılan yayınlardır.  

Geldiği aile itibarıyla Genç Osmanlıların fikriyatına yakın olan Fatma Aliye'nin ilk 

romanını, batılılaşmanın "hayal dünyasına kapılmak" olarak tanımlandığı bir dönemde, 

Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Hayal ve Hakikat (1891) romanını yazmış olması dikkat 

çekicidir. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilen ve aynı yıl kitap olarak basılan 

bu romanda Fatma Aliye, hayal, duygu ve aşk dünyasına kapılmışlığı anlatan Vedat 

bölümünü yazarken; hayal dünyasını mantığı ve sorumluluk duygusu ile yenen Vefa 

bölümünü de Ahmet Mithat Efendi yazar.356 Fatma Aliye'nin kendi adını kullanarak 

değil, "bir kadın" imzası ile yazdığı bu romanda, etkilenmişliğin kendisi olarak sunulan 

dişil Hayal bölümünü yazması, tam da aşırı Batılılaşma adı altında kamufle edilen cinsel 

endişeyi kadınlara havale eden eril iktidarın bir göstergesidir. Kadın haklarından 

bahsederken eril söylemin hudutları içine yerleşerek konuşan Fatma Aliye, çoğu gazete 

yazısında Genç Osmanlıların kadın sureti gibi davranır. Batılılaşmanın getireceği terakki 

fikrini savunurken, dönemin mutaassıp modernistlerinin Asr-ı Saadet mitine357 

yaslanarak kurtuluşu İslamiyet'in kaynaklarında aramaya soyunur.  

                                                            
356 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark,  s. 46.  
357 Nilüfer Göle, Osmanlı modernistlerinin Asr-ı Saadet mitini kadınların modernleştirmesinin bir zemini 
olarak kullandıklarını, kadınlara modernleşme ile getirilecek yeni hakların aslında İslamiyet'in ilk 
dönemlerinden itibaren var olduğunu ve gelişimin esas kaynağının İslam olduğunu savunduklarını anlatır. 
Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis, İstanbul, 2001, s.54.  
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Bu dönemde basında şiirleri ile kadınlık mefkûresi üzerine ilk defa konuşmaya 

başlayan Makbule Leman ve Şair Nigar358 ile çok iyi arkadaş olan Fatma Aliye, Makbule 

Leman'ın kurucusu olduğu ve bir ara başyazarlığını yaptığı Hanımlara Mahsus 

Gazete'de359 "Meşahfir-i Nisvan-ı İslamiyye'den Biri: Fatma Bint-i Abbas" (1895) başlıklı 

makaleyi yayınlar. Bu makalede İslam tarihi içinde kadınların şeyh olabildiğinden 

bahseder ve "Avrupa'da bu türlü kadınlar gelmemiştir. Evet! İslamiyet mani-i maarif ve 

terakkidir ve mucib-i esaret-i nisvandır diyen Avrupa'da henüz bu türlü kadınlar 

gelmemişlerdir"360 der.  1896 yılında "Talim-i Terbiye-i Benat-ı Osmaniyye" başlığı ile 

yayınlanan makalesinde, Genç Osmanlıların didaktik ses tonu ile konuşarak, genç kızları 

Avrupalı ünlü kadınları tanımak ama İslam tarihinin ünlü kadınlarını tanımamak ile 

eleştirir ve bu kızları, "bilinçsizce yabancı dil öğrenmeye çalışan, yabancı kültürler 

karşısında ayakta duramayan" kişiler olarak tanımlar.361  

Fatma Aliye için kadınların gelişmesine engel teşkil eden unsurlar İslam ya da 

Osmanlı İmparatorluğu değildir; yanlış olan daha ziyade İran'ın Acemler tarafından 

fethinden sonra Osmanlı'da kabul edilen bazı (çok eşlilik ve tesettür gibi) adetleridir. 

Müslüman kadınların tesettür takmadığı zaman dinden çıkmadığını ama günaha 

girdiğini vurgulayarak "örtünün bir İslam şartı olmadığını" ancak örtünmenin de 

ilerlemeye engel olmadığını anlatmaya koyulur. Sadece oryantalist kitapların Doğulu 

kadınlar ile ilgili tasvirlerini okuyarak değil, 1878 yılında babası Ahmet Cevdet Paşa'nın 

Suriye valisi olarak atanması dolayısı ile yerleştikleri Şam kentinde, Osmanlı haremlerini 

görmek isteyen Batılı seyyahlara tercümanlık yaparken tanıştığı Amerikalıların ve 

İngilizlerin, Müslüman kadınları geri kalmış olarak gördüğünü düşünür. Hemen hemen 

                                                            
358 Esas ismi Nigar Bint-i Osman'dır.  
359 Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadınlar Birliği, 
Metis Yayınları, İstanbul, 2003, s.46.  
360 Firdevs Cambaz Yumuşak, Fatma Aliye: Fatma Aliye'nin Eserlerinde Kadın Sorunu, Timaş Yayınları, 
İstanbul, 2010, s.64.  
361 Firdevs Cambaz Yumuşak, a.g.e. s.63.  
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bütün yazılarında Avrupa'ya İslam medeniyetinin doğruluğunu anlatma çabası içinde 

olması ve kadınların mefkûresini İslam'da görmesi biraz da bundandır.  

Ve yine gazete yazılarında, Batılı oryantalist bakışa cevap yetiştirmeye çalışan bu 

halinden dolayı, dönemin feminist taleplerini dile getiren kadınları da "yanlış 

Batılılaşmış" olarak gördüğü izlenimini veren ve kendini onlardan ayırmaya çalıştığını 

gösteren yazıları vardır. Mesela, 1909 yılında İnkılab gazetesine yazdığı "İlm ve Cehl" 

makalesinde, Osmanlı elit erkeklerine kadının sahip olması gereken hakların İslam'da 

olduğunu göstermedikleri için çıkışır. Kadın haklarından bahsederken erkek 

tahakkümünü eleştiren feministlere de "şu mücadeleyi erkek ile kadın arasında muhalefet 

suretine dökmeyip ilm ile cehl mübarezesi olarak görmek daha münasip olmaz mı?" diye 

sorar ve "feminizm mesealinde kadınlara muavenet eden, onları himaye eyleyen (…) 

erkekler de bulunmuştur"362 diyerek erkekleri savunur. Aynı yazıda "Mazimizden, 

İslamiyyet'in kadınları isal eylediği mevaki-i mütealiyeden bihaber olup yalnız Avrupa 

terrakiyat-ı hazırayı nisvaniyesini öğrenmiş olan bir takım nisvanın yanlış yollara 

sapmaması için onların hukuk-i sarihalarını ibraz ederek tarik-i müstakimi göstermek 

hususundaki tekâsül ve terahi ile korkarız ki bir gün olup da ricalimiz pek geç kalmış 

oldukların anlamasınlar"363 demektedir.  

Günümüz Türkçesi ile ifade edecek olursam,  Fatma Aliye bu dönemde kadın 

hakları konusunda görüş ifade eden bazı kadın gruplarını İslamiyet'in kadınlara 

sunduğu değerli konumu öğrenmeden sadece Avrupa'daki kadınların ilerlemesine 

bakmakla suçlamakta; bu kadınların yanlış yola sapmaması için erkeklerin "doğru yol"u 

göstermesi gerektiğini savunmaktadır. Hatta erkekleri bu çabayı göstermek konusunda 

tembel görerek eleştirmektedir. İş işten geçmeden, kadınların haklarının İslamiyet'te 

olduğunun gösterilmesi gerektiğini de eklemektedir.  

                                                            
362 Firdevs Cambaz Yumuşak, a.g.e, s. 59.  
363 Firdevs Cambaz Yumuşak, a.g.e, s. 60. 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



189 
 

Örneklerden de görülebileceği üzere, Fatma Aliye Hanım, dönemin elit ergenlerinin 

kadınları çocuklaştırma dolayımı ile "Baba" olmaya çalışma endişelerinin tam da 

merkezine oturarak, erkeklere vesayet çağrısı yapar. Batı'yı öğrenirken "manevi öz"ün 

kaynağı olan İslamiyet'e dönmeli, Genç Osmanlıların öngördüğü makbul Osmanlı 

hanımını yaratmak için, erkeklerin vesayeti altında kadınlar Asr-ı Saadet dönemindeki 

haklarına kavuşmalıdır demeye getirir. Yine Genç Osmanlıların taleplerine paralel olarak 

evlilik ve aile kurma konularında yazdığı yazılarda, görücü usulü evlenmeye karşı 

çıkarken, çok eşliliği de kıyasıya eleştirir. Gençlerin görücü usulü evlendirilmesi yerine 

birbirlerini seçebilmeleri gerektiğini anlatır, ama öte yandan da ebeveynlerin yol 

göstericiliğine ihtiyaç olduğunu söylemeden edemez. Yani kadınların doğru yolu 

bulabilmesi için nasıl ki erkek vesayetine ihtiyaçları vardır, gençlerin de doğru evlilik 

yapabilmesi için aile vesayetine ihtiyaçları vardır denklemini kurar.  İşte Fatma Aliye 

Hanım üzerinde bu kadar durmamın nedenlerinden bir tanesi bu vesayet çağrısıdır.364 

Çünkü Fatma Aliye, gazete yazılarında erkek gözüne göre ve erkeklerin açtığı ataerkil 

söylemsel alanın içinden doğru konuşurken, kadınlık deneyimini konuştuğu 

romanlarında erkekliğe dair bambaşka bir eleştirel mesafede durmaktadır.365 Fatma 

Aliye nezdinde ortaya çıkan bu durum, dönemin en muhafazakâr kadınlarının dahi, 

erkek vesayetini onaylarken erkeklik ile sorun yaşadığı, ancak bu sorunu gazete 

yazılarına kıyasla daha az politik görülen ve kadınların fikir ve hissiyatlarını daha kolay 

aktarabildikleri bir tür olarak romanlarında açığa çıkarabildiklerini gösterir.  

                                                            
364 Aslında günümüz Türkiye'sinde giderek kemikleşen İslami muhafazakâr iktidarın Fatma Aliye Hanımı 
"olması gereken kadın hakları savunucusu" olarak geri çağırması, Fatma Aliye'nin erkek egemenliği ile 
uzlaşmaya çalıştığı bu vesayetçi damarıdır. Bu vesayetçi damar günümüz AKP iktidarının kadın 
politikaları ile ciddi şekilde örtüştüğünden dolayıdır ki Fatma Aliye yeniden keşfedilmiş, resimlerinin 50 
Türk Lirasının üzerine basılmasından hakkında düzenlenen konferanslara kadar yeniden tedavüle 
sokulmuştur.  
365 Bu dönemde kadınların yazdığı birçok romanın otobiyografik bir tonu vardır. Kadınlar kendi 
deneyimlerini konuşacakları bir kamusal alana sahip olmadıklarından, deneyimlerini bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak romanlar aracılığı ile kamusal alana taşımışlardır.  
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Mesela Ayşegül Utku Günaydın'ın çalışmasında yer verdiği bir röportaj Fatma Aliye 

Hanımın dönemin elit erkekleri ile içten içe yaşadığı gerilimli ilişkiyi açıkça gösterir.   

Günaydın, Tatar Türklerinden olan ve Vakit gazetesinin başyazarı olan Fatih Kerimi'nin 

1912 yılında Balkan savaşlarının etkilerini gözlemlemek üzere İstanbul'a geldiğini ve bu 

müddet içinde Fatma Aliye ile de görüştüğünü yazar.366 Fatma Aliye, Kerimi'ye yeni bir 

kitap hazırlığı içinde olduğunu ancak kitabı Fransızca basmak istediğini söylemektedir. 

Kitap İslam bakışı ile kadınların hukuk ve vazifelerini konu almaktadır ve Fatma Aliye bu 

kitabı yazarken oldukça serbest davrandığı için kitabın Türkçe basılmasının ciddi 

tepkilere neden olacağını düşünmektedir. Kerimi'nin kitabın Türkçe basılması ısrarına 

karşılık Fatma Aliye şu sözlerle cevap verecektir: 

"Hayır, efendim, olmaz! Nerede olursa olsun Türkçe olursa ehliyetli ehliyetsiz 

herkesin eline düşer, başıma kıyametler koparırlar. Kadın ve aile meselesinde bizim 

erkeklerimizin fikri seviyeleri maatteessüf çok düşüktür.  Bana hücum etmeye başlarlar. 

Bundan önce de bazı makalelerim için ne kadar tehditler, imzasız mektuplar aldım, 

hakaretler işittim. Bizim erkeklerimiz Avrupa Darülfünûnlarında okuyorlar, profesörlük 

dereceleri alıyorlar, Kant ve Auguste Comte'lardan daha ileri filozof oluyorlar. Sadece iki 

konuda fikir değiştirmiyor, olduğu gibi kalıyorlar. O da tesettür ve taaddüd-i zevcat 

meseleleridir. Bunlar ne kadar temeddün kazanırlarsa kazansınlar Müslüman kadınlarına 

hukuk ve hürriyet vermeye yanaşmıyor ve Müslümanlara birden fazla kadın almayı 

mümkün kılan fikirlerini değiştirmiyorlar. İşte bunun için erkeklerin kadınlar hakkındaki 

fikirleri düzelmedikçe bizde erkeklerle kadınların bir araya gelmeleri mümkün olmuyor. 

                                                            
366 Ayşegül Utku Günaydın, Cumhuriyet Öncesi Kadın Yazarların Romanlarında Toplumsal Cinsiyet 
ve Kimlik Sorunsalı (1877-1923), Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2012. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) s 
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Kadınların arasına, salonlara kabul edilebilecek İstanbul'da kaç erkek vardır bilemem. 

Lâkin çok az olduklarına şüphe yoktur". 367 

Bu cümlelerden de anlaşılacağı gibi Fatma Aliye Hanım, erkeklerin kadınları 

anlayacak bir seviyeye henüz ulaşmadıklarını düşünmektedir. Eğitim almış olsalar da 

erkeklerin ataerkil düşüncelerinden vazgeçemediklerini, özellikle kadınların örtünmesi 

ve çok eşlilik konusunda fikirlerinde sabit kaldıklarını söylemektedir. Kadınların hak ve 

özgürlükleri konusunda erkeklerin açık olmadıklarını ifade ettiği noktada da 

modernleşme çabalarının ataerkil karakterini ortaya koymaktadır. Nitekim gazete 

yazılarında kadın hakları meselesini erkek egemenliği eleştirisi üzerinden telaffuz eden 

kadınlara mesafe alırken, romanlarında ya erkek karakterler yok denecek kadar azdır ya 

da kadınlara mutsuzluk veren ikinci plandaki karakterler olarak çizilmişlerdir.368  

Örneğin Muhadarat369 romanında Genç Osmanlıların kurmaya çalıştıkları ideal 

Osmanlı hanımı kalıbına oturan, piyano çalan, iyi eğitimli, yabancı dil konuşan, itaatkâr 

ve güzel kadın Fazıla karakterini çizer, ancak Fazıla, kocası Remzi ile olan evliliğinde 

mutsuz bir kadındır. Refet370 romanının başkarakteri olan Refet ise, cariye olarak 

büyütülen ve erkeklerin mutsuz ettiği annesi Binnaz'ı himaye eden bir Darülmuallimat 

öğrencisidir. Erkeklerle gönül ilişkisi olmaması için halihazırda pek de güzel olmayan bir 

genç kız olarak tasarlanan Refet karakteri, annesinin ölümünden sonra kazandığı 

öğretmenlik maaşı ile tek başına yaşamaya ve "vatanın evlatları" olacak olan 

öğrencilerinin annesi olmaya kararlıdır. Udi371 romanındaki Bedia ise, kocası Mail'in 

                                                            
367 Ayşegül Utku Günaydın, Cumhuriyet Öncesi Kadın Yazarların Romanlarında Toplumsal Cinsiyet 
ve Kimlik Sorunsalı (1877-1923), Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2012. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 
s.80-81 
368 Bu noktada belirtmek isterim ki Zafer Hanım'ın 1877 yılında yayınladığı ve cariyelik, esirlik, zorla 
evlendirilme gibi konuları işlediği, ayrıca vatan aşkı ile ilgili görüşlerini yoğurduğu Aşk-ı Vatan 
romanından sonra ilk roman yazan kadın yazar Fatma Aliye'dir.  
369 Fatma Aliye, Muhadarat, Özgür Yayınları, İstanbul, 2012. (Bu kitap ilk defa 1892 yılında 
yayınlanmıştır.) 
370 Fatma Aliye, Refet, Kesit Yayınları, İstanbul, 2012. ( Bu kitap ilk defa 1897 yılında yayınlanmıştır.) 
371 Fatma Aliye, Udi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2012. (Bu kitap ilk defa 1898 yılında yayınlanmıştır) 
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"metres tutması" sonucunda hem çok üzülmüş hem de ud çalarak kendi parasını 

kazanmak zorunda kalmış bir kadın karakterdir. İffetli bir kadın olarak "namus dairesi 

içinde" sanatını icra eden Bedia'nın manevi değerlere bağlılığını gösterebilmek için onun 

karşısına iffetsiz kadınlar Nauma ve Helvila'yı yerleştirir.372 Ancak Fatma Aliye, 

Bedia'nın bir yandan bu kadınlara namus dersi vermesini sağlarken, öte yandan "kötü 

yola düşen" bu kadınların yoksulluk ve zulümden dolayı fahişelik yapmak zorunda 

kaldıklarını onların ağzından anlatarak bir kadın dayanışması kurar.  

Hatırlanacağı üzere erkek yazarların romanlarında namussuz kadınlar 

öldürülürken, Fatma Aliye, namus konusunu kadının içinde yaşadığı şartlar ve kendi 

hayatı üzerinde ne derece kontrol sahibi olabildiği tartışmasına çeker. Bu noktada, 

Fatma Aliye'nin gazete yazılarından farklı olarak, özellikle kadın okuyucular için yazdığı 

romanlarda bir kadın duyarlılığı koyduğunu teslim etmek gerekir.  Bedia'nın Helvila ve 

Nauma ile olan dayanışma ilişkisi gibi Refet'in annesi Binnaz ile, Binnaz'ın da 

mahalledeki kadın komşuları ile kurduğu dayanışma ilişkisi kadının kadına tutunarak 

hayatla başa çıkmaya çalışmasının işaretleridir.  

Refet (1896) romanında Binnaz, İstanbul'dan taşraya cariye olarak götürülmüş, 

zevceleriyle birlikte yaşayan Hayati Efendi'nin evine yerleştirilmiştir. Bir süre sonra 

hamile kalıp Refet'i doğurmuş, ancak Hayati Efendi'nin ölümü ile birlikte diğer zevceler 

ve akrabalar tarafından dışlanarak, kızı ile ortada kalmıştır. Kızını alıp İstanbul'a 

dönmüş ve orada yeni bir hayat kurmaya çalışmıştır. İstanbul görgüsü görmüş Binnaz'ın 

taşradakilerden farklı olması dolayısı ile aile içinde dışlanması bir yana, akrabaların onu 

tek başına ortada bırakacak kadar yoz ve acımasız olması dönem romanlarında 

karşımıza çıkan geleneksel aile eleştirilerinden biridir. Ancak geleneksel aile eleştirisi 

                                                            
372 Sürekli olarak Müslüman kadınların güçlenmesi ve büyümesi amacıyla hikâyelendirme yapan Fatma 
Aliye'nin iffetsiz kadınları (Nauma ve Helvila)  gayrimüslim kadınlardan seçmesi kendisinin erkek 
yazarlarla olan entelektüel alışverişinin bir etkisi olarak da okunabilir. 
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Fatma Aliye'de daha ziyade manen yozlaşmış ailenin eleştirisi olarak okunmalıdır. Kızı 

ile ortada kalan Binnaz'a evini açan Mürüvvet Hanım, onu Nezaket Hanım ve 

mahalledeki diğer komşularla tanıştırır. Mahallede kadınlar arasında kurulan ilişkiler 

tam bir kadın dayanışması ağı gibi işlemektedir. Birbirlerinin işlerini paylaşan, zor 

durumda olanın yardımına hep birlikte koşan hatta Refet hastalandığında imece usulü 

ile onu iyileştirmeye çalışan bir kadın dayanışmasıdır bu. Öyle ki Binnaz, yalnız, cahil ve 

kalbi kırık bir kadın olarak hayata tutunma konusunda karamsarken, diğer kadınların 

yaptığı işlerden güç alarak çalışmaya başlar. Evlere temizliğe giderek kendi parasını 

kazanmaya çalışan ve kızı Refet'i okutmak için ekmeğini taştan çıkaran bir kadın 

hikâyesi olur. Binnaz'ın hikâyesi romanda ikinci planda olmakla birlikte, bir kadın 

güçlenmesi hikâyesidir. Kadınların yaşadığı zorlukları hem annesine hem de diğer 

kadınlara tanıklık ederek büyüyen Refet'in de, öğretmen olmak için azimle çalışması ve 

kadınların kendi ayakları üzerinde durma gerekliliğinin bilincinde olması, bu kadın 

hikâyeleri arasında büyümesindendir.  

Kadın dayanışmasının kurulduğu en somut örneklerden bir diğeri olan Levayih-i 

Hayat373 romanında, üçü evli ikisi bekâr, beş kadın dışında bir karakter yoktur. Bu 

dönemde yazmış olan birçok kadın yazarın kullandığı ve kadınların yaşadıkları 

sıkıntıları bir iç döküş gibi kolayca anlatmalarına imkân tanıyan mektuplaşma tekniğinin 

kullanıldığı romanda Fatma Aliye, her bir kadının ismini bir değeri temsil etmek üzere 

seçer.  Sabahat (güzellik), Nebahat (haysiyet), Fehame (anlayışlılık), İtimat (güven) ve 

Müeyyet (sağlam) arasında geçen mektuplar aracılığı ile aşk, görücü usulü evlenme, 

sadakat, kadınların aile içindeki yeri, toplumun kadınlara bakışı gibi hususlar kadın 

gözünden tartışılır. Sabahat, kocası tarafından aldatılmış, zengin bir kadındır ve ihanetin 

                                                            
373 Levayih-i Hayat, Hayattan Sahneler anlamına gelmektedir. Fatma Aliye, Levayih-i Hayat, (çev.) Tülay 
Gençtürk Demircioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002, s.90. (ilk efa 1898 yılında 
yayınlanmıştır) 
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yarattığı acı onda büyük bir tahribat yaratmıştır. Kocasından ayrılmak istediği romanda 

ima edilmekte ama açıkça söylenmemektedir. Fehame ailesinin zoru ile sevmediği bir 

adamla evlendirilmiş ve başka çaresi olmadığı için mutsuz bir hayat sürmek zorunda 

kalmış bir kadındır. Nebahat ve İtimat ise evliliklerin kadınlar üzerinde yarattığı baskı ve 

acıyı gördükleri için evlenmeyi düşünmeyen iki bekâr kadındır. Müeyyet ise daha geride 

duran, evliliği yolunda giden bir akraba kadın olarak çizilmiştir.  

Bu karakterlerin mektupları aracılığı ile Fatma Aliye, kadınların sevmedikleri 

adamlarla evlendirildiklerinde Fehame gibi sabır ve anlayış göstererek bu mutsuzluğa 

katlanmaya çalıştığını ancak başka çareleri olsaydı bu mutsuzluktan kurtulabileceklerini 

göstermek ister gibidir. Kadınların haysiyetine saygı duyulması gerektiğini, onurlu 

kadınların kendilerini ezen bir evlilik kurumu içerisine girmek istemeyişini Nebahat 

üzerinden görünür kılarken, kadınların güvenini kazanmayan ve onların kendilerini 

birer insan olarak güvende hissetmeyecekleri bir evliliğe girmeyeceklerini de İtimat 

üzerinden anlatır. Bütün karakterlerin eğitimli kadınlardan oluştuğu bu romanda 

Nebahat, İtimat'a yazdığı mektupta eğitimin kadınların erkekler tarafından beğenilmek 

için değil, kendi kişisel gelişimleri için aldıkları bir şey olduğunu söyleyerek isyan 

edebilmektedir. Nebahat'in ağzından Fatma Aliye "Gelinliğin tellerinden, pullarından 

başkasını düşünmeyen, kocaların boylarından, poslarından, kaşlarından, gözlerinden, 

hulâsa hüsn-i cemallerinden başka seyleri hatırlarına gelmeyen kızlar ne bahtiyardırlar! 

Bahtiyar olmak, rahat yasamak için işte erkekler de böyleleriyle izdivaç etsinler! Şöyle 

güzel olsun, böyle olsun diye anlattıkları taallûkatlarına şu kadar budala olsun, bu kadar 

hissiz fikirsiz olsun diye de ısmarlasınlar! Bunları istedikleri gibi aldatırlar, bildikleri gibi 

yaşatırlar"374 demektedir. Bu yolla erkeklerin, sorgulama yapan eğitimli kadınlar yerine 

fikirsiz kadınlar istediklerini ima ederek onları eleştirmektedir. Daha da ötesi, dönemin 

                                                            
374 Fatma Aliye, Levayih-i Hayat, s.90.  
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modernist erkeklerinin kendileri için ideal kadınlar yaratmak üzere çizdiği basmakalıp 

hudutların içine kadınların yaşadığı deneyimin sığmadığını göstermekte; dönem 

erkeklerinin eğitimli kadınları anlayamadıklarını işaret edercesine "fikirsiz-hissiz 

kadınlar istiyorlarsa ısmarlasınlar" diyen bir isyan telaffuz etmektedir. Güzellik ve 

zarafetin mutlu bir evlilik için yeterli olmadığını, erkeklerin güzelliğe dair zaaflarının 

kadınlara nasıl acı verdiğini gösteren karakter ise Sabahat'tır. Tüm bu kadınların 

birbirleri ile yaşadıklarını paylaşıp dertleştiği romanda, güzel sözlerle evlenme teklifi 

almış olan Sabahat'a Fehame öğüt verir. Fehame güzel sözlerin çok kadına söylendiğini 

ifade ederek Sabahat'i uyarır ve latif cümlelere kanmak yerine gerçeklere bakması 

gerektiğini tembihler. Genç kızların güzel sözlerin büyülü dünyasına kapıldığını çoğu 

zaman çok geç fark ettiğini söyleyerek iş işten geçmeden "gözlerinin önüne hakikati" 

koyması gerektiğini salık verir.375  

Günaydın'ın çalışmasında oldukça detaylı bir şekilde incelediği üzere, sadece 

Fatma Aliye'nin değil, Cumhuriyet öncesi roman yazan diğer kadın yazarların da 

eserlerinde erkek karakterler ya yetersiz ya da mutsuzluk verenler olarak çizilmişler, ya 

da romanda bilfiil yer almayan ama kadınlara yaşattıkları hisler dolayımı ile hakkında 

konuşulan kişiler olmuşlardır. Bu durumun en temel sebebi de, eğitim alıp kamusal 

hayatta yer almaya başlayan kadınların erkekler tarafından anlaşılmadıklarını 

hissetmeleridir.376 Okur-yazar olan kadınlar, kamusal alanda bir görünürlüğe sahip 

oldukları, meslek sahibi olup hayatlarını kazanmaya başladıkları ve toplumsal konularda 

fikir yürüttükleri halde, erkekler tarafından hala geleneksel roller içine sıkıştırılmak 

istenmekte, evlilik ve aşk konularında eğitimli kadınların taleplerini anlayacak erkekler 

bulamamaktadırlar. Bu da kadınların yazdığı romanlarda yalnızlık temasının ciddi bir 

                                                            
375 Fatma Aliye, Levayih-i Hayat, s. 99. 
376 Ayşegül Utku Günaydın, Cumhuriyet Öncesi Kadın Yazarların Romanlarında Toplumsal Cinsiyet 
ve Kimlik Sorunsalı (1877-1923), Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2012. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) s.  
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şekilde ön plana çıkmasına neden olmakta, kadınların kendi ayakları üzerinde durmaya 

çalışan karakterler olarak çizilmesinin yolunu açmaktadır. Bu bağlamda, tahayyül ettiği 

gelecek itibarıyla erkeklerin mutaassıp modernleşme muhayyilesine en çok uyan kadın 

yazarlardan biri olarak Fatma Aliye'nin bile erkekliğe mesafe aldığı bu tip bir kadınlık 

durumunun, dönemin erkeklik hallerine dair bize fısıldadığı iki önemli nokta bu yüzden 

yalnızlık ve kendi kendine ayakta durma çabasıdır.  

 Mesela Muhadarat377 romanında başkarakter olan Fazıla'nın annesi, veremden 

ölmüştür. Fazıla'nın babası Sai Bey karısının ölümünden sonra Calibe isimli cahil ve 

şirret bir kadınla evlenir. Fazıla ve kardeşi Şefik'e her türlü kötülüğü yapmayı reva gören 

bu üvey anne üzerinde babanın hiçbir kontrolü olmadığı gibi, Baba Sai bey karısının 

fesatlıklarını fark edemeyecek kadar etkisiz biridir. Fazıla ve kardeşine esas anneliği 

yapan, iyi kalpli komşu Münevver hanımdır. Münevver hanımın Mukaddem isimli oğlu 

ile Fazıla, birbirlerini çocukluktan itibaren sevmektedir. Büyüyüp de evlilikleri gündeme 

gelince, üvey anne Calibe ile onun hem amcaoğlu hem de sevgilisi olan Süha, bu evliliği 

engellemek için çeşitli oyunlar yaparlar. Başarılı da olurlar. Fazıla sevmediği bir adam 

olan Remzi ile evlendirilir. Mutassıp ve iyi eğitimli bir genç kadın olduğu için Fazıla, 

evlendiği adamı sevmeye ve Mukaddem'i unutmaya çalışır. Remzi ise hem 

vurdumduymaz, hem de hovarda bir adam olduğu için Fazıla'yı başka kadınlarla aldatır. 

Tuttuğu metresine nikâh kıymaya da kalkışınca, çok eşliliği asla kabul etmeyen Fazıla ne 

yapacağını şaşırır. "Evli bir kadın olarak" baba evine dönemeyeceği için intihar etmeye 

karar verir, ancak "allahın verdiği canı kulun almasının günah olduğunu" da bildiğinden 

son dakika intihardan vazgeçer. Kendini Fatih'te kurulan cariye pazarındaki tacirlere 

teslim eder, ancak bir tek şartı vardır: Satıldığı evdeki çocuklara annelik yapmak ve ev 

                                                            
377  "Muhadara" kelimesi bir topluluk ile ilmi bir tartışmada bulunmak, topluluk huzurunda bilgi aktarmak 
manasına gelir.  Bu kelimenin çoğulu olarak muhâdarât başkasına ait sözleri okuyucuya uygun alıntılar 
halinde aktarmayı hedefleyen bir tür olarak kabul edilir.  
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işlerini yerine getirmek dışında hiçbir şey yapmayacak, iffetli bir kadın olarak kimsenin 

odalığı olmayacaktır. Bu arada geçmişini silmek üzere adını Peyker olarak değiştirir, 

mazisi olmayan, belleksiz bir kadın olmak istemektedir. Zaten daha önce çevresinde 

bulunan herkes de onun öldüğünü düşünmektedir. Gerçi piyano çalması, Fransızca 

bilmesi, İstanbul görgüsü almış olduğu her halinden belli olan Fazıla'nın basit bir cariye 

olmadığı bellidir.  

Bu arada köle olduğu evin 17 yaşındaki kızı Enise, bir fayton sefası esnasında adını 

bilmediği bir adama âşık olmuştur. Bu adam Mukaddem'dir. Uzun süre yaşanan acıdan 

sonra sevilen erkek ile yeniden yaşanan bu karşılaşma, Mukaddem ve Fazıla'nın 

evlenmesi sonucunu doğurmaz. Çünkü namuslu bir kadın olarak Fazıla, hala Remzi ile 

nikâhlıdır ve Mukaddem ile evlenirse Remzi'yi terk etme nedeninin bu yasak aşk için 

olduğu söylenecektir. Kendi acısı ile pişmiş, yalnızlığına rağmen ayakları üzerinde 

durmayı beceren bir kadın olarak Fazıla, Mukaddem ve Enise'nin evlenmesine göğüs 

gerer. Hatta Mukaddem'i bu konuda teşvik bile eder. Mukaddem eve iç güveyisi gelirken, 

Enise'nin Avrupa'da ticaret ile iştigal eden abisi Şebib de çıkıp gelir ve Fazıla'ya âşık 

olur. Bekârlık yemini vermiş ve kadınlar konusunda tövbe etmiş Şebib Bey, Fazıla'nın 

bilgi ve görgüsünden çok etkilenerek ona evlenme teklif eder. Fakat Fazıla, terk ettiği 

kocasının ölüm haberini alana kadar bu izdivaca razı olmaz. Remzi öldükten sonra 

önünde hiçbir mani kalmayan Fazıla, Şebib Bey ile evlenir.  

Bu romandaki gibi başka romanlarında da, Fatma Aliye'nin çizdiği başkarakterler 

olarak kadınlar, sadece erkeklerden dolayı mutsuz olan kadınlar değil, aynı zamanda 

kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırken, kadınlığa yapıştırılmış etkilenmişlik 

duygusundan uzak durmaya, his dünyasına kapılmak yerine manevi değerleri etrafında 

mantıklı bir muhakeme gücü yürütmeye çalışan kadınlardır. Muhadarat'ta etkisiz bir 

erkek karakter olarak mutsuzluğun ilk sebebi Baba Sai Efendi'dir. Düzenleyici bir otorite 
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figürü olması beklenirken, yeni karısı Calibe'nin ayak oyunlarına kayıtsız kalmış, kızının 

çektiği acıları ve maruz bırakıldığı eziyeti görememiştir. Bir üvey anne klişesi olarak 

Calibe evet kötüdür; lakin erkek yazarların romanlarında çizilen aşırı Batılılaşmış femme 

fatal kadın karakterlerinin aksine Calibe, cahil olduğu için kötülük yapmaktadır. Başka 

kadın yazarların romanlarında olduğu gibi Fatma Aliye'nin romanlarında da kadınlardan 

gelen kötülük, cehaletten ve eğitimsiz kalmaktan mütevellit bir durum olarak 

çizilmektedir. Dedikodu ve fesadın sebebi cehalettir. Buna mukabil eğitimli bir kadın 

olarak Fazıla toplumsal değerlerin kadınlar için yarattığı cendereyi farkında olan, 

ataerkil yargı mekanizmalarının üzerinde kuracağı baskıyı bildiğinden duygularına 

kapılmayan ve hakkında çıkacak "ahlaksız kadın" dedikodularına mahal vermemek için 

saadetini erteleyecek denli rasyoneldir.378 Ataerkil toplumsal yapıyı farkında olmaktan 

dolayı geliştirilmiş bir hayatta kalma stratejisi gibi duran bu rasyonalite, o kadar ileridir 

ki, sevmediği halde sırf evlenmiş bulunduğu Remzi'yi sevmeye çalışmış, sonrasında 

fırsatı olduğu halde Mukaddem ile evlenmemiş ve nihayetinde kendisine en az acı 

çektirecek Şebib ile bir mantık evliliği yapmıştır. Bu mantık evliliği Halide Edip'te 

karşımıza daha politik göndermeleri olan "maksat evliliği" kavramı ile çıkacaktır. Ancak 

Fatma Aliye'den farklı olarak Halide Edip için "maksat evliliği/birlikteliği" eğitimli 

kadınların erkek egemen sistem ile uzlaştığı bir mecra değil, "yeni kadın"ın yalnızlığını 

işaretleyen bir isyan noktasıdır.  

                                                            
378 Fatma Aliye'nin 1910 yılında yazdığı Enin romanında da kadınların erkeklere karşı temkinli olması 
gerekliliği üzerinden duygularına kapılamadan, rasyonel bakan ve mutaassıp bir kadın karakter olarak 
Sabahat karşımıza çıkar. Sabahat kendisine izdivaç teklif eden yeğeni Suat'a o güne dek birbirlerine 
gösterdikleri kardeş alakası içinde yaptıkları buse kondurmayı artık yapamayacaklarını, "İslam 
kadınlarında genç kızlarla erkekler görüşerek tanışarak izdivaç ederlerken muamele-i dest-busi filan gibi 
şeyler olmazdı" diyerek anlatır. Ellerin ellere dokunmaksızın geçeceği bir namzetlik zamanına ihtiyaç 
olduğunu belirtir ve "Bizim nişanlılık zamanımız da öyle alaturka geçmelidir" der. Bu romanda erkek 
karakter olarak Suat kendine güvensiz diyebileceğimiz biridir; nitekim izdivaç konusunda karar vermek 
için zaman isteyen Sabahat'a kendisini bir başka erkek ile kıyaslamak için mi bu zamanı istediğini sorar. 
Sabahat'ın cevabı "Öyle uzaktan görmekle adam beğenecek kafada bir kız olmadığımı tahmin edemez misin? 
Hatta şunu da söyleyeyim ki şimdiye kadar seni bana beğendirebilen şeylerden, senin gençliğin ve 
güzelliğinin tesiri derece-i saniyede kalır. Ben maddiyattan ziyade maneviyata ehemmiyet verenlerdenim" 
olur. Enin kitabından diyalogları alıntılayan Firdevs Cambaz, a.g.e., s. 77.  
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Bu noktada belirtmek isterim ki, Fatma Aliye başta olmak üzere, Cumhuriyet 

öncesindeki kadın roman yazarların kurduğu birçok kadın başkarakter, ne Batılılaşma 

karşısında yolunu kaybetmiş efemine erkekler gibi çocuk kalmışlığın naifliği içinde 

çırpınmakta ne Rakım Efendi gibi yapaylık bulaşmış bir iğretilik taşımaktadır.  Kadın 

romanlarının başkarakteri olan kadınlar, erkek romanlarının başkarakterleri gibi siyah-

beyaz, iyi-kötü gibi kalın çizgilerle ayrılmış karşıtlıklar içine hapsedilmiş değildir. Acı 

çeken, tereddüt eden, kafası karışan, soru soran ama nihayetinde, birçoğu bir düşünce 

süzgecinden geçirdikten sonra atacağı adımları hesaplamış, ne yaptığını düşünen 

kadınlar olarak çizilmişlerdir.  

Erkek yazarların romanlarında "Babasızlık" olarak ortaya çıkan yetimlik durumu, 

kadın yazarlarda "Annesiz" kalmaktan dolayı yaşanan bir öksüzlük olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günaydın'ın çalışmasında gösterdiği üzere annesizlik kadın romancıların 

ortak temalarından biridir ve öksüz kalmak sadece annenin yokluğunu değil, simgesel 

düzeyde bireyselleşmeye çalışan kadının yaşadığı yalnızlığı da ifade eden bir durumdur. 

Fatma Aliye Hanım'ın Muhâdarât (1892), Levâyih-i Hayât (1897-98), Selma Rıza 

Feraceli'nin Uhuvvet (1895), Emine Semiye'nin Bîkes (1897) ve Muallime (1899- 1901), 

Güzide Sabri Aygün'ün Münevver (1906) ve Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905) 

adlı romanlarında öksüzlük temasına yer verildiğini anlatan Günaydın, "Annesizlik 

meselesinin kadın ve erkek romancılarda farklı manalara geldiğini gösterir.379  Erkekler, 

annenin kaybını, yerine başka bir kadın koyarak atlatmaya çalışırken, kadınlar için 

annesizlik ilk kadınlık deneyimleridir. Annenin kaybının bir başka kişi ile doldurması ise 

mümkün değildir. Ancak bu kayıp, kadın karakterlerin kaybolmasını değil, onu 

olgunlaşarak rasyonelleştiren bir adım olarak yaşanır. Bundan sonra yürüyeceği yolda 

kadın, yalnız olacağını yaşadığı diğer deneyimlerle hemen öğrenir. Kendisini fitne ve 

                                                            
379 Ayşegül Utku Günaydın, a.g.e., ss. 116-144.  
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cehaletin getireceği felaketlerden korumak zorunda kaldığından kadın, annenin kaybıyla 

ister üvey anne, ister akraba, ister zayıf karakterli eşler yoluyla olsun, yaşadığı ilk kötü 

deneyimle bunu çok çabuk kavrar.380 

Saraçgil'e göre de Fatma Aliye, eğitimli kadınların kamusal hayatta yalnız 

hissettiğini ve aile içinde de yabancılaştıklarını, öksüzlük durumu başta olmak üzere, 

cariyelerin ve kölelerin dramatik hikâyeleri ile görünür kılar. Ataerkil yapıların içine 

düştüğü zayıflığın Aliye'nin romanlarında kadınlar açısından bir özgürlük başlangıcı 

olarak değil, geleneksel himayelerin kaybı, bir terk edilme, düşmanca bir dünyada 

yapayalnız kalma endişesi olarak algılandığını söyler.381 Bir başka şekilde söyleyecek 

olursam, modernleşme karşısında erkekliğin endişesi "kadınsılaşma" üzerinden 

yaşanırken, kadınlığın endişesi kendisini içeremeyen veya dışlayan bir dünyada yalnız 

kalmaktır.  

Erkek romancılarda "Baba Kaybı" olarak çıkan melankolik durum, kadınlarda 

annelerini kaybetmekten dolayı ataerkil toplum içerisinde kendilerine doğru ve yanlışı 

gösterecek, onların korunmasına katkıda bulunacak bir şefkat figüründen yoksun 

hissetmek olarak tezahür eder. Bu yüzden de kadın karakterler, kendi kendini eğiterek 

kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmakta, baba veya koca gibi erkek figürlerine çok 

itimat etmeyen bir kadınlık duruşu geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum kadınların, 

Batılılaşma karşısında erillik kaybı endişesi taşıyan ve bu endişeyi kadınlara ve efemine 

erkeklere havale etmek suretiyle iktidarını restore etmeye çalışan erkeklerden farklı bir 

yerde durduklarını çok açık gösterir.  

Dönemin erkekleri "Baba" olmak için evlenilecek makbul Osmanlı hanımları 

yaratma misyonerliğine soyunurken, eğitim almış modern erkek ile aile kurmaya çalışan 

                                                            
380 Ayşegül Utku Günaydın, a.g.e., s. 116. 
381 Ayşe Saraçgil, Bukalemun Erkek: Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Ataerkil Yapılar ve Modern Edebiyat, İletişimYayınları, İstanbul, 2005, s. 138.  
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kadınlar hala cehennem azabı çekmektedir. Çünkü evlenilecek eş bulamayan esas olarak 

kadınlardır. Kendilerini yetiştirdikleri ve olgunlaştıkları halde, karşılarında bu büyümeyi 

anlayacak yetkinlikte erkek yoktur. Ayrıca erkeklik için ataerkil kontrolün restorasyonu 

manasına gelen modernleşme, kadınlar tarafından özgür ve eşit bir şekilde 

yaşayacakları potansiyel bir hayatın başlangıcı olarak görülmektedir. Bu yüzdendir ki, 

Batılılaşma meselesi de kadınların romanlarında erkek romanlarında olduğu gibi 

gerilimli bir hadise olmaktan ziyade, ikincil planda olan, bir güçlenme hikâyesinin 

başlangıcı olarak (ve daha çok eğitim konusu ile) gündeme gelen bir meseledir. 

 Kadınların pratiğinde batılılaşma, kontrolün kaybedildiği bir iktidar sorunu olarak 

değil, onların eğitim alıp kamusal hayata dâhil olmalarını mümkün kılan bir hadise 

olarak yaşandığından olsa gerek, kadın romanlarında vurgulanan konular içerisinde 

batılılaşma ya bir arka fon gibidir ya da erkekliğe getirilen bir eleştiri dolayımı ile 

karşımıza çıkmaktadır.  Kadınlar, yazdıkları romanlarda ev içinde ve kamusal alanda 

yaşadıkları sorunları görünür kılmaya çalıştıkları için, işledikleri konular daha ziyade 

kadınlara dayatılan ev içi görevler, erkeklerin bencilliği ve hovardalığı, kadınların 

serbest zaman ihtiyacı gibi konular olmuştur.   

 

b) "Sen artık adam oldun, bu ülkeye ağa oldun": Jön Türklerin Kadın Bakışı 

19. yüzyılın son çeyreğinde kadınlar tarafından yazılmış gazete yazıları ve roman 

örneklerinin de gösterdiği gibi Osmanlı Müslüman kadınları dönemin terakki fikrine 

bağlanmakla beraber, erkekliğe dair eleştirel ve mesafelidir. Bu mesafe şüphesiz ki, 

kadınların içtimai hayatta almak istedikleri vazifelere nazire, dönemin elit ve muhalif 

erkeklerinin, aralarındaki siyasi husumet ve görüş ayrılıklarına rağmen, kadınların 

rolleri konusunda girdikleri ataerkil uzlaşıdır. Kadınlar, Osmanlıcılık, İslamcılık ya da 

Türkçülük, hangi siyasi konumdan söylendiği fark etmeksizin, söylemsel düzeyde 
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telaffuz edilen adalet vaadini pratikte bulamamaktadır. Genç Osmanlıların halefi olan 

İttihat Terakki hareketinin kadınlar ile kurduğu ilişkiyi anlattığı makalesinde Şükrü 

Hanioğlu, 1889'dan 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 tarihine dek Jön Türk hareketinde 

kadınların yok denecek kadar az olduğunu anlatır.382  

Jön Türk hareketinin en önemli örgütü olan Osmanlı İttihat ve Terakki 

Cemiyeti'nin 1895 yılında yayınladığı ilk nizamnamesinin 1. maddesinin cemiyetin 

"kadın ve erkek bilcümle Osmanlılardan mürekkeb" olduğunu ifade etmesine nazire, 

Cemiyet içinde kadın bulmak oldukça zordur. Bu dönemde ismi geçen ilk iki kadın, Genç 

Osmanlıların hamisi Mustafa Fâzıl Paşa'nın kızı Nazlı Hanım ile Ahmed Rıza Bey'in 

Sorbonne Üniversitesi'ne devam eden kız kardeşi Selma Rıza'dır. Cemiyet'in ilk kadın 

üyesi olarak geçen Nazlı Hanım'ın 1896 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Paris 

merkezini ziyaret ettiğini ve kendisine 6/17 numarası verilerek şubeye üye yapıldığını 

aktaran Hanioğlu, Nazlı Hanım'ın sultana yazılan bazı mektupları kaleme almak ve 

örgüte nakdi yardımlarda bulunmak dışında bir görünürlüğü olmadığını anlatır.383 

Uluslararası kadın hareketi içinde aktif bir şahsiyet olan Selma Rıza hanımın ise, Balkan 

siyaseti konusundaki yazıları ile ön plana çıkan Fransız milletvekili Joseph Reinach 

benzeri siyasetçilere gönderdiği mektuplarla harekete katkıda bulunduğunu anlatan 

Hanioğlu, bu çabalara karşılık Selma Rıza hanımın Jön Türk hareketi içindeki mevkiinin 

oldukça sıradan tutulduğunu aktarır.384 Buna karşılık başka kaynaklar, Selma Rıza 

hanımın 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra özellikle kadınların aldıkları eğitimin 

yaygınlaştırılması ve sosyal konumlarının iyileştirilmesi için dönemin elit erkeleri ile 

çarpışmayı göze alarak aktif şekilde çalıştığını aktarır.385 Örneğin, 1908 yılının sonunda 

                                                            
382 Şükrü Hanioğlu, "Jön Türklük ve Kadın", Derin Tarih Dergisi, Mart 2016, 
http://www.gzt.com/yazarlar/prof.dr.m.sukruhanioglu/jon-turkluk-ve-kadin-2037792  
383 Şükrü Hanioğlu, a.g.m.  
384 Şükrü Hanioğlu, a.g.m. 
385 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e. 
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yabancı bir gazeteye verdiği ve Millet gazetesi tarafından tercüme edilen mülakatında 

Selma Rıza, yeni rejimin önce kadınların eğitimini yaygınlaştıracağını, hemen sonra da 

kadınlar olarak çok eşliliğe karşı kampanya başlatacaklarını söylemektedir.386  

Jön Türkler, 1905-1906 yılları arasında devam eden yeniden örgütlenme 

faaliyetleri sonrasında, 1906 yılında Nizamnâme-i Esasi'yi yayınlamışlar ve bu 

nizamnamenin 6. maddesinde “bilâ tefrik-i cins ü mezheb, kadın ve erkek bilcümle 

Osmanlılar Cemiyete âzâ olabilirler” demişlerdir.387 Buna mukabil Cemiyet içinde görev 

alan kadınların sayısı, Selanik hariç, oldukça az olmaya devam etmiş; görev alanlar da 

çeviri ve mektup yazmak gibi siyasi etkisi olmayan, ikincil vazifelerde 

görevlendirilmişlerdir. Selanik'teki kadın örgütlenmesi ise, hareket içinde ses getiren bir 

durumdadır. Fatma Aliye'nin kız kardeşi Emine Semiye Hanım gibi aktif kadınların 

oldukça yoğun olduğu bu kentte, 2. Meşrutiyet'ten sonra kurulan Osmanlı Kadınları 

Şefkat Cemiyet-i Hayriyyesi, Teal-i Vatan Osmanlı Hanımları Cemiyeti ve Osmanlı 

Cemiyet-i Hayriyye-i Nisvaniyyesi gibi derneklerin zemini olacak bir kadın örgütlülüğü 

vardır.388 

Hanioğlu, dönemin Osmanlı cemaatlerinin kadınlara yaklaşımındaki farkı 

örneklemek için İttihat ve Terakki Cemiyeti ile aynı dönemde faaliyet gösteren 

Daşnaksutyun ile bir karşılaştırma yapar. Ve Ermeni İhtilâlci Federasyonu'nun 

kuruluşunda bizzat rol oynayan Natalya ve Satenik Matinyan, Osmanlı Bankası 

baskınının organizasyonunda aktif görev alan İshuki Tiryakyan, Sultan II. Abdülhamid'e 

bombalı suikast girişimine katılan Rubina Areşyan ya da örgütün Van teşkilâtınının 

liderlerinden Hamaspur Mirzoyan benzeri kadın figürlerin Jön Türk hareketi içerisinde 

                                                            
386 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.55 
387 Şükrü Hanioğlu, a.g.m.  
388 Zafer Toprak, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), Tarh Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 20, 31-34.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



204 
 

görülmediğini aktarır.389  Hanioğlu'nun verdiği önemli bilgilerden bir diğeri, dönemin 

Jön Türk neşriyatında ve Meşveret, Mizan, Kanun-i Esasî, Osmanlı, Şûra-yı Ümmet ve 

Mechveret Supplément Français benzeri İttihat ve Terakki Cemiyeti organlarında 

kadınlara ilişkin yazıların parmakla sayılacak kadar az olmasıdır. Bu dönemde kadın 

dergilerinde yayınlanan ve kadınlık meselelerini tartışan yazılara nazire Cemiyet'in 

konuya alakasızlığı Jön Türk hareketinin erkek egemen yapısının bir başka 

göstergesidir. Gerçekten de hareket, kadın sorunlarını, Avrupalı erkek kardeşlerinin 

benimsediği Darwinist tezler içinden okumakta, İslami ethos ile zımnen sarmaladıkları 

biyolojik indirgemeci bakışı, yeni toplum tahayyüllerine zemin yapmaktadırlar.  

 Cemiyetin yeniden örgütleniş sürecinde çizilen ideolojik çerçevenin en önemli 

ismi olan Ahmet Rıza Bey'in390 kadınlık konusunda kaleme aldığı çalışma, Jön Türklerin 

erkek egemen bakışının çok önemli göstergelerinden biridir.  Ahmed Rıza Bey'in 

“Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti marifetiyle” yayınlandığı vurgulanan söz konusu 

çalışmasında kadınların çalışmasının gereksiz olduğu, erkeğin kadını beslemek gibi bir 

mesuliyetinin bulunduğu, kadınların her türlü mutluluğu kocası ve oğlundan beklemesi 

gerektiği ancak kendi gayretiyle de yaşayabileceğini erkeğe hissettirmesinin iyi olacağı 

gibi görüşler ifade edilmiştir.391 Kadınlara Darwinist bir çerçeveden yaklaşan Ahmet 

Rıza, medeniyetin kadın hukukunda bir değişim ve tadilat öngördüğünü söylemekle 

birlikte, kadınların sahip olduğu rahim organından dolayı annelik içgüdüsü ile 

davrandıklarını ve bu içgüdünün sosyal konuma baskın geldiğini söylemekten de geri 

durmamaktadır.392 Daha da ötesi, İslam dünyasında her türlü cinsten kızların cariye 

yapılarak onlar ile evlenildiğini, bu evliliklerin "ıslah-ı ırka faideli olduğunu" söyleyecek 

                                                            
389 Şükrü Hanioğlu, a.g.m. 
390 Ahmet Rıza Bey, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra Meclis-i Mebusan başkanlığı yapmıştır. Auguste Comte 
pozitivizmi ile anılan Ahmet Rıza 20 yıla yakın bir süre (1889-1908)  İttihat ve Terakki Cemiyetinin Paris 
şube başkanlığını yapmıştır. 
391 Şükrü Hanioğlu, a.g.m. 
392 Şükrü Hanioğlu, a.g.m. 
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kadar ileri gitmekte, kadınların çalışmaya zorlanmasının “mübâreze-i hayat meydanında 

rekabet" yaratacağını, erkeğin kadını besleme mesuliyetini elinden alarak kadının 

itibarını düşüreceğini iddia edebilmektedir.393 Şerif Mardin'den öğrenebildiğimiz 

kadarıyla Jön Türklerin fikriyatını ilk defa tutarlı bir şekilde toplayan Ahmet Rıza'nın 

askeri erkânı milleti uyarma görevi gören bir elit grup olarak konumlandıran, halkın 

sürekli bir seferberlik halinde bulundurulması ve savaşın kazanılması için sivil sektör ile 

askeri sektörün birbirinden ayrılmaması gerektiğini söyleyen fikirleri vardır. Bu fikirler 

20. yüzyıl Alman faşizminin ilham aldığı Von der Goltz'tan esinlenilmiş, Ahmet Rıza 

kendini vatana hasredecek iradeli bir gençliğin yetişmesini ülkü edinmiştir.394 Kadınlara 

yaklaşımı da bu ülkünün içinden doğru biçimlenen Ahmet Rıza, kadınların eğitim 

almasını bu vatanperver gençliğin yetişmesinde bir adım olarak görerek savunmuştur. 

Hanioğlu, Ahmet Rıza beyin bu görüşlerinin Jön Türk seçkinlerinin ağırlıklı bir 

bölümü tarafından onaylandığını aktarır. Ancak, küçük bir grup olmak ile birlikte kadın 

haklarına daha liberal bir yerden bakan Jön Türkler de mevcuttur.  

Osmanlı Hürriyet ile Terakki ve İttihat Cemiyetlerinin 1907 yılı Eylül ayında 

birleşmeleri sonrasında Makedonya'da gerçekleştirilen örgütlenmede, kadınların 

harekete o zamana kadar görülmeyen sayıda katılmaları Manyasizâde Refik Bey 

tarafından çok olumlu karşılanmış, Refik Bey bir “Kadın Şubesi”nin oluşturulması için 

ciddi çaba göstermiştir. Daha sonra Meclis-i Mebusan başkâtipliği vazifesine getirilen 

Mustafa Âsım Bey ile geleceğin Maliye Nazırı olacak Cavid Bey'in de kadın hareketini 

destekledikleri Gülistan İsmet Hanım'ın verdiği röportajdan395 ve Emine Semiye 

Hanımın yazdığı yazılardan anlaşılmaktadır.396 Hanioğlu, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 

nizamnâme ve diğer örgütlenme vesikalarında Kadın Şubesi'ne hiç atıfta 

                                                            
393 Şükrü Hanioğlu, a.g.m. 
394 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s.221-222.    
395 Şükrü Hanioğlu, a.g.m. 
396 Serpil Çakır, a.g.e. 
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bulunulmadığını belirterek, bunun sebebinin harekete değişik katkılarda bulunan ve 

büyük çoğunluğu cemiyet mensubu subayların eş ve akrabası olan kadınların ihtilâlden 

kısa süre önce gayrı resmî biçimde teşkilâtlandırılması olabileceğini söyler. Bunun 

yanında Batılı yayın organlarında kadınların fiilen ihtilâle iştirak ederek önemli roller 

oynadığını iddia eden yazıların abartılı olduğunu da ekler. 1908 kalkışmasının 

organizasyonunda kadınların karar alma süreçlerinde bulunduklarına dair herhangi bir 

vesika bulunmadığını da söyleyen Hanioğlu, kadınların tercüme yapma, gizli mektup ve 

mesaj taşıma işlerinde kullanıldıklarını aktarır. 1908 sonrasında ise Cemiyetin yasal bir 

şekilde örgütlenme alanı bulduğunda dahi kadınların temsilini artırmayı hedefleyen bir 

yaklaşımı benimsemediğini belirtir. 

 Bu bağlamda belirtmem gerekir ki, bazı araştırmacılar tarafından kadınların 

İttihat ve Terakki hareketi içerisindeki varlığının bir kanıtı olarak gösterilen Teali-i 

Vatan Osmanlı Hanımlar Cemiyeti aslında erkekler tarafından kurulan bir dernektir.397 

Bu dönemde, Osmanlı donanmasının ihtiyacı olan paranın toparlanabilmesi için 

kadınları iane seferberliğine sürme amacı ile kurulan derneğin topladığı para 

donanmanın ihtiyacı için kullanılacaktır. Paradan geriye kalanın da su baskını, salgın 

hastalık gibi felaketlerde kullanılmak üzere Hilal-i Ahmer'e bağışlanması 

öngörülmüştür.398 

 Bunun yanında özellikle Selanikli eğitimli kadınların derneğe katılımı ile birlikte 

yetim ve fakir olan kızların meslek sahibi olabilmesi için girişimler de yapıldığını 

söylemek gerekir.399 Mesela Emine Semiye'nin 1898'de kurduğu Şefkat-i Nisvan bunun 

örneklerinden biridir. Genelde Şefkat adıyla anılan bu dernekler Konya, Samsun, 

                                                            
397 Bu cemiyet, İttahat ve Terraki Cemiyeti'nin delaletiyle 17 Aralık 1908 tarihinde kurulmuştu. Zafer 
Toprak, a.g.e, s.21.  
398 Zafer Toprak, a.g.e, s.22.  
399 Zafer Toprak, a.g.e, s.23. 
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İstanbul ve Edirne'de de kurulmuştur.400 Dönemin elit erkekleri Fransızca 'ya önem 

verirken, kadın hakları konusunda aktivizm koyan kadınların İngilizceden yana tavır 

alması da kadınların feminist bir perspektiften meseleye yaklaşmaya çalıştığını gösterir. 

Söz konusu dönemde, Katolik dininden dolayı Fransa ve Latin Amerika ülkelerinde 

yürütülen feminist çabalar görece sönük kalırken, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde 

feminizm oldukça etkili bir biçimde yükselmektedir. Zafer Toprak'a göre, Osmanlı 

kadınları içerisinde İngilizcenin tercih ediliyor olması da hem Anglosakson feminist 

hareketin kadınlar tarafından takip edilmesinden, hem de bazı aktif kadınların Amerikan 

Kız Mektepleri gibi okullarda eğitim almış olmasından kaynaklanır.401  

Nitekim İngiliz feministleri ile yazışma halinde olan Halide Edip'in hayır işleri 

yapmak yerine, kadınların eğitim haklarını yükseltmek amacıyla kurduğu Teal-i Nisvan 

Cemiyeti (1908) de üyelik sonrasında İngilizce öğrenme koşulu arar.402 Amacını "ulusal 

geleneklerden vazgeçmeden kadınları irfanen yükseltmek" olarak açıklayan dernek, 

İngiltere'de kurulan Türk Kadınları Muhibbi Cemiyeti ile paralel çalışmalar yürütüyor, 

kadınlar ile ilgili tarih, edebiyat kursları veriyor, çeviriler yapıyordu.403 Bu derneğin 

çalışmalarına katılan ve daha sonra ismi Kadınlar Halk Fırkası önerisi ile anılacak Nezihe 

Muhiddin de derneği "hanımlar arasında içtimai bir hayat tesisine matuf"404 olduğunu 

söylüyordu. Zihnioğlu'na göre de Teal-i Nisvan 2. Meşrutiyet sonrasında feminist 

yönelimlerle kurulan ilk kadın derneği olarak görülebilir.405 

Tahmin edilebileceği üzere, kadınlar arasında feminist fikirlerin revaçta olması, 

kadınların çizilen hudutları aşacağını düşünen Jön Türklerin büyük bir kısmı için korku 

                                                            
400 Serpil Çakır'ın aktardığına göre Emine Semiye tarafından Edirne'de kurulan "Hizmet-i Nisvan" içinde 
gayrimüslim kadınlar ve padişah kızları da vardır. a.g.e., s.45.  
401  Toprak'a göre İngiliz feminizminden en çok etkilenen kadınlardan bir tanesi Halide Edip'tir. Zafer 
Toprak, a.g.e, s.24.  
402 Zafer Toprak, a.g.e, s.26.  
403 Serpil Çakır, a.g.e., s.53.  
404 Ayşegül Aykan & Belma Ötüş Baskett (der), Nezihe Muhiddin ve Türk Kadını, İleitşim Yayınları, 
İstanbul, 1999, s.95.  
405 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.58.  
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kaynağıydı. Örneğin, 17 Aralık 1908 tarihli Servet-i Fünun gazetesinde kadınların 

parlamento açılışını izleme talebinde bulundukları aktarılır. Haberde "Geçen gün İslam 

kadınları İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi'ne müracaatla Meclis-i Mebusan'ın resmi 

küşadıyla içtimasında hazır bulunmak istediklerini söylemişler ve eğer Hıristiyan 

kadınların bulunmasına müsaade edilirse kendilerinin de behemehâl kafes arkasında 

müzakeratı istimalafrına müsaade edilmesini, Hıristiyan kadınlarına müsaade verilip de 

kendilerine verilmezse, geçenlerde İngiliz Parlamentosu önünde İngiliz kadınlarının 

yaptığı gibi nümayişler icra edeceklerini dermeyan etmişlerdir"406 denmektedir.  

Bu bağlamda Hanioğlu, kadınların Meclis-i Mebussan açılışını izlemelerine 

nümayiş korkusu ile izin verilmediğini aktarır. Ayrıca kadınların toplumsal alanda 

görünürlüklerinin artmasına ciddi boyutta tepkiler olduğunu, hürriyet kahramanı 

Ahmed Niyazi Bey'in kadın hakları konusunda Selma Rıza'ya sert eleştiriler getirdiğini 

yazar ve 31 Mart Vak'ası olduğunda, örgüt içinde feminist görüşlere yakın duranlardan 

ziyade çoğunlukta olan muhafazakârların görüşlerinin kabul gördüğünü anlatır.407  

Feministleşmeye başlayan kadınlara yönelik tepkinin yükselmesi, Genç Osmanlılar 

döneminde kadınların makbul Osmanlı hanımları yapılmaları için ortaya koyulan erkek 

endişesinin kabuk değiştirerek de olsa devam ettiğinin bir işareti olarak da okunabilir. 

Kanımca, Genç Osmanlılar dönemindeki endişe, aşırı Batılılaşma adı altında "kadınların 

orospulaşacağı" ve Batı karşısında bir erillik kaybı korkusu olarak yaşanırken, 2. 

Meşrutiyet döneminde yükselen kadın hareketi ile beraber, "kadınların erkekleşeceği" 

ve edinecekleri sosyal statüler dolayımı ile erkeklerin kontrolünden çıkacağı endişesi 

olarak yaşanmaya başlar. Velakin tüm bu endişelerin yarattığı tepkiye karşılık,  2. 

Meşrutiyet döneminde kadınlar artık daha fazla sayıda okuma yazma bilen, meslek 

                                                            
406 "İslam Kadınlarının bir Teşebbüsü" aktaran Serpil Çakır, "Bir Osmanlı Kadın Örgütü", Tarih ve 
Toplum, Haziran 1989.  
407 Şükrü Hanioğlu, a.g.m.  
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sahibi olmaya başlayan ve politikleşmiş bir sosyal gruptur. 1909 yılında çıkarılan 

Cemiyetler Kanunu ile birlikte kadınlar birçok dernek kurmaya başlamışlardır. Özellikle 

Balkan savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ile sayıları çok artan yardım amaçlı kadın 

dernekleri arasında Topkapı Fukaraperver Cemiyet-i Hayriyesi, Himaye-i Etfal Cemiyeti, 

Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemyeti, Müslüman Kadınlar Birliği gibi dernekler 

vardır. Kadınların eğitim alması ve çalışma yaşamına dâhil olması amacıyla kurulan 

dernekler arasında Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye, Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme 

Derneği, Şefkat Heyeti, Biçki Yurdu gibi dernekleri sayabiliriz. Kadın dernekleri arasında 

feminist politika yapan ve 1913-1921 yılları arasında Kadınlar Dünyası isimli dergiyi 

çıkaran Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti ise ayrı bir öneme haizdir. Bu örgüt 

gerek faaliyetleri gerekse yayınları ile Türkiye feminist hareket tarihi içerisinde önemli 

bir dönüm noktasıdır.  

2. Meşrutiyet ile genişleyen kadın örgütlenmesi, beraberinde kadın dergiciliğini de 

taşımıştır. 19. yüzyıl sonunda yapılan eğitim reformları sonucunda tahsil olanakları 

genişleyen genç kızlar, artık eğitimli yetişkin kadınlardır ve sayıları giderek artan kadın 

dergilerinde seslerini duyurmaya başlamışlardır. Öyle ki, 2. Meşrutiyet kadın 

dergilerinin sayısında bir patlama yaşanan dönem olarak tarihe kaydedilir.   

Bu dönemde çıkan ilk kadın dergisi olan Demet'i, Mehasin ve Selanik'te çıkan Kadın 

dergisi takip eder.408 Özellikle İstanbul, İzmir, Selanik ve Beyrut gibi liman kentlerinde 

yaşanan ekonomik gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan şehirli kadınların, gerek 

Avrupa'daki feminist hareketi takip etmesi, gerekse ekonomik güç kazanmaya başlaması 

sonucunda, tartıştıkları konular da genişlemeye başlar. Mesela 1908 yılında İkdam 

                                                            
408 2. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar geçen sürede bir çoğu kısa süreli yayınlanan kadın dergileri: 
Musavver Kadın, Kadın, Kadın(İstanbul), Kadınlar dünyası, Erkekler Dünyası, Güzel prenses, Kadınlık, 
Siyanet, Seyyale, Hanımlar Alemi, Kadınlar Alemi, Kadınlık Hayatı, Bilgi Yurdu Işığı, Türk Kadını, Genç 
Kadın, Kadın Duygusu, İnci, Diyane, Kadınlar Saltanatı, Hanım, Ev Hocası, Süs, Firuze. Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları: 5, Metis, İstanbul, 1993.  
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gazetesinde erkeklerin kadınlara layık gördüğü eğitim anlayışını eleştiren İsmet Hakkı 

Hanım, elit erkekleri "anti-feminist" olmakla eleştirir. Kadınlara güzel sanatlardan başka 

bir meslek yakıştırılmadığını, oysa kız okullarına fen derslerinin de koyulmasının şart 

olduğunu anlatır.409 İsmet Hakkı'nın feminist duruşuna karşı yine İkdam gazetesinde 

İkbal Hanım imzası ile bir yazı yayınlanır. Bu yazıda,  İslam dinine göre erkeklerin 

fiziken ve akılca kadınlardan üstün olduğu savunulmakta, Müslüman kadınların feminist 

olamayacağı söylenmekte, kadınların yüksek eğitim hakkı talep etmesi gereksiz olarak 

nitelenmekte ve erkeklerle kadınların eşit olmasının "aileyi gaileye dönüştüreceği" 

savunulmaktadır. 410 İsmet Hakkı Hanım, bu yazıya İkdam gazetesinde cevap vermek 

yerine, meseleyi kadın okurların gündemine taşımak için Demet dergisinde cevaplar. 

İsmet Hakkı cevabında Osmanlı kadınlarını müslim ve gayri-müslim olarak ayırmanın 

doğru olmadığını, gayrimüslim kadınların ilerleme konusunda bir yol aldıklarını ancak 

Müslüman kadınların terakki hususunda geri kalmış olduklarını anlatır ve bunun 

sebebinin de "anti-feminizm" olduğunu açıklar. Erkeklerin kadınlardan üstün olduğu 

iddiasına da güçlü bir şekilde karşı çıkan İsmet Hakkı Hanım, "erkeklerin fıtraten aklen 

kadınlara rüçhanı neden iddia ediliyor? Çünkü onlar daha iyi tahsil ediyor. Zekâyı 

fıtriyyelerini sanat, fen ile tekmil ediyorlar. O halde henüz takayyüdü göremeyen kadınları 

onlardan aşağıdır diye tahkir etmek pek munsifane olamaz zannederim"411 der. Aynı 

yazıda Madam Küri'nin Sorbone üniversitesinde ders verdiğini, İngiliz Süfrajetlerinin 

mücadelelerini de anlatarak Avrupa'daki feminist mücadeleyi takip ettiğini de bize 

gösterir. 

                                                            
409 Serpil Çakır, a.g.e., 33 
410 Serpil Çakır, a.g.e., 34. Not: Bu yazı dönemin muhafazakar kadınlarının bir tepkisi olabilir. Bunun 
yanında yazının içeriğinde kullanılan uslüp ve kelimelerden yola çıkarak bu yazının kadın imzası kullanan 
bir erkek tarafından yazıldığını iddia etmek olasıdır.(D.D) 
411 Serpil Çakır, a.g.e., s. 36.  
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2. Meşrutiyet ile birlikte kadın hakları konusunda genişleyen tartışmanın bir diğer 

nedeni Jön Türklerin, anayasal-monarşik düzeni "Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet" ilkeleri 

çerçevesinde ilan etmesi ile bağlantılıdır. Genç Osmanlıların imparatorluğu restore etme 

gailesi ile başlayan "yeni kadın" arayışı, İttihat Terakkicilerin anayasal monarşisinde 

"yeni aile" ya da "milli aile" adı altında yerli yerine oturtulmaya; August Comte 

sosyolojisinin pozitivist tonları ile bezenmiş Durkheimci bir solidarizm kalıbı içinde, 

toplumsal tüm katmanlar "yeni Türk Ailesi" şemsiyesi altında toparlanmaya çalışılır. 

Fransız devriminin "liberte, egalite, fraternite" mottosundan ilhamla telaffuz edilen 

hürriyet arayışının erkekler için zikredilen bir arayış olduğu buraya kadar 

anlattıklarımdan zaten anlaşılmaktadır. Nitekim dönemin feminist olarak 

nitelenebilecek tek dergisi olan Kadınlar Dünyası'nda dönemin "erkek" hürriyet 

anlayışına ciddi eleştiriler getirilmekte, "Dört beş senedir ki, muhitimizde kadın erkek 

avurtlarımızı şişinerek, avazımız çıktığı kadar hürriyet nağmelerini teganni ettik, cihana 

velveleler verdik. Verdik de, kendimiz hala hürriyeti anlayıp tatbik edemedik"412 

denmektedir. Bunun yanında,  Meşrutiyet'e giden süreçte kadın hakları konusunda en 

ateşli savunuları yapan, 1905'teki bir yazısında kadınların "karılaşmadan" (yani 

zayıflıktan, cahillikten-D.D) kurtarılması gerektiğini söyleyen; 1909'da yazdığı bir başka 

yazısında kendisinin "daha insan" olan kadın cinsinden olmadığına hayıflanacak kadar 

ileriye giden Selahaddin Asım bile,  "kadınlara tam eşitlik" verilmesi gerektiğini 

söylerken, bu hakkın ancak çocuk doğurma çağı geçtikten sonra kullanılması gerektiğini 

ifade etmektedir.413 Bir başka deyişle, Batılı erkek kardeşliği kavramına yakın bir 

kavram olarak Uhuvvet etrafında bir araya gelen Jön Türklerin kadınlar ile ilgili 

tasavvuru da yeni ailenin kurulacağı sınırlara kadar genişleyebilmekte, kadın hakları 

                                                            
412 "Kadınlar da Hürdür, İnsandır", Kadınlar Dünyası, sayı 40, 13 Mayıs 1913.  Feminizm Kitabı: 
Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Seçme Metinler, (der.) Hülya Osmanoğlu, Dipnot Yayınları, İstanbul, 2015, 
ss.70-71.  
413 Tanıl Bora, Cereyanlar, s.746.  
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savunusu, "milli aile"nin kurulması için elzem görülen "annelik görevleri" duvarına 

çarpınca durmaktadır. Jön Türklerin telaffuz edebildikleri "eşitlik" anlayışının da aslında 

denge/denklik manasına gelen Müsavat kavramı etrafında şekillenmiş olması biraz da 

bundandır.  

Siyasi inkılabı içtimai inkılabın izlemesi gerektiğini düşünen Jön Türkler, özellikle 

Ziya Gökalp'in çizdiği "yeni hayat" çerçevesinde Osmanlı kadınlarının geleneksel 

yaşamdan çıkmasını ve iktisadi hayat başta olmak üzere tüm toplumsal alanda, (kadınlık 

görevlerine halel gelmeden) yer almalarını istiyorlardı.414 Bu dönemde serpilen 

Türkçülük anlayışının teorisyeni Ziya Gökalp'e göre de feminizm zaten Türklerde 

doğmuştu. Türkçülüğün Esasları adlı kitabında Gökalp, eski Türk devletlerinde 

kadınlarla erkeklerin yan yana devlet yönettiğini anlatıyor, bu yüzden de nikâh, 

boşanma, miras, mesleki ve siyasi haklarda kadın-erkek denkliği olması gerektiğini 

söylüyordu.415 Ama bu terakki anlayışının pratikteki karşılığı bir eşitlik felsefesinden 

doğru değil, milleti kuracak "dengeli- çekirdek- ataerkil aile" arzusundan doğru 

oluyordu. Bir başka deyişle, Genç Osmanlıların mütereddit yetimliği ile sarmalanmış 

çocuk kalmışlığını üzerlerinden atmak için,  Jön Türk erkekliği, uzun zamandır 

özledikleri "Aile"nin "Babası" olmaya hazırlanıyorlardı. Artık devleti yönetecek ve evinin 

reisi olacak kadar büyümüş bir "muktedir erkek" fantazisi, Tunalı Hilmi'nin 1908'de 

halka hitaben yazdığı bir yazısında "Sen artık adam oldun, bu ülkeye ağa oldun"416  

cümlelerinde vücut buluyor gibiydi.  

Bu bağlamda Jön Türk erkekliğinin Ziya Gökalp tezlerine bağlanması boşuna 

değildi. Gökalp'e göre Osmanlı ailesi Tanzimat döneminden beri ciddi bir buhran 

içindeydi. Batılılaşmayı "körü körüne" taklit edenler, yerel kültürü görmezden 

                                                            
414 Zafer Toprak, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), Tarh Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 4 
415 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2010.  
416 Konuşmayı aktaran- Tanıl Bora, Cereyanlar, s.35. 
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gelmişlerdi. Öte yanda ise, Mustafa Sabri, Mehmet Akif ve Said Halim gibi gelenekçi 

yazarlar modernleşme ile mesafelerini korumuş; çok eşlilik ve kadınların örtünmesini 

savunmaya devam etmişlerdi.417 Gökalp'in sunduğu "milli aile" her iki görüşü de 

reddediyor ve Jön Türklerin modernleşme anlayışına çok uygun bir aile anlayışı ortaya 

koyuyordu. "Yeni Türk Ailesi" çağdaş bir çekirdek aile olacaktı, ulusal dayanışmanın 

çimentosu olarak "aile ahlakı" milli değerlere göre çizilecek ve kadın-erkek rolleri 

öngörülen toplumsal cinsiyet hiyerarşisi içinden tesis edilecekti. Yani, o güne dek 

Osmanlı Padişahının tebaası olan erkekler de bu yeni aile ile birlikte nihayet "ülkelerinin 

ağası, kendi evlerinin de paşası" olabileceklerdi.  

"Milli aile"nin icadını öngören bu yaklaşım, sadece "ideal-milli erkek" ve onun 

ihtiyaç duyduğu "yeni kadın"ın değil, "yeni vatandaş"ın da icadını gerekli kılıyordu. 2. 

Meşrutiyet ile birlikte "vatandaş" siyasal literatürün başat temalarından biri oluyor, 

vatandaşlık organik bir bütünün, "ailenin bir ferdi" olarak tanımlanmaya başlıyordu. Bu 

dönemin Malumat-ı Medeniye kitaplarında vatandaşlığın, "millettaş", "hemşeri" ve 

"tebaa" kavramlarına eş anlamlı kullanıldığını söyleyen Füsun Üstel, "vatan"ı ortak bir 

"ev", vatandaşları da "vatanın evladı", yani birbirine kardeş olarak tanımlayan bir 

yaklaşım olduğunu söyler.418 Bu kitaplarda "makbul" vatandaşın ahlaki niteliklerinin bir 

envanteri sunulurken, "Yeni Türk Ailesi"nin "evladı" da akıl-beden-ruh üçgeninde 

kurulmaya başlar. Ders kitaplarında sağlıklı beden ve ruha yapılan vurgu, itidalli ve 

bilgili olmayı öngören akıl anlayışı ile tamamlanır. Beden hijyeni için verilen bilgiler ve 

fiziksel güç için spora önem verilmeye başlanması yanında, sarhoşluk, tembellik, öfke, 

ahlaki düşüş gibi unsurlardan uzak durulması önerilir.419 2. Meşrutiyet öncesinde 

ilkokul çocuklarına dini öğütler vermeleri ve padişaha bağlı Müslümanlar olarak 

                                                            
417 Zafer Toprak, a.g.e., s.15.  
418 Füsun Üstel, Makbul Vatandaşın Peşinde: II. Meşrutiyet'ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2005, s.73.  
419 Füsun Üstel, a.g.e, ss. 75-81.  
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yetişmelerini isteyen talimatnamelerdeki İslam vurgusu yerini korumakla birlikte, Jön 

Türklerin eğitim anlayışında, maneviyatını bilen erdemli kişiler yetiştirmeye tercüme 

edilerek tonu düşürülür. Beden-akıl-ruh ekseninde tanımlanan bu yeni vatandaştan 

hareketle, "vatandaşlar topluluğunun" inşa edilmesi için, topluluğun ahengini sağlayacak 

asgari kuralların bu dönemde çizilmesi söz konusudur. Üstel'e göre, bu dönemde 

"bireyin en yakın beşeri çevresinden en uzak toplumsal çevresine kadar "diğerleri"yle 

nezaket ve görgü kuralları içerisinde bütünleşebilmesini (…) sağlayacak makbul davranış 

kuralları vatandaş oluşun ayrılmaz parçalarıdır".420 

İşte beden-akıl-ruh üçgeninde inşa edilecek bu makbul vatandaşın kuracağı "milli 

aile"yi güvence altına almak için 2. Meşrutiyet'in ilk yıllarından itibaren evliliği 

kolaylaştırıcı girişimler yürürlüğe koyulur; çeyiz ve başlık parası ödemekte zorlanan 

kişilerin "kız kaçırmaya" yönelmemesi için evlenmeyi kolaylaştırıcı derneklerin Osmanlı 

vilayetlerinde kurulması devlet eliyle teşvik edilir.421  

Fakat "Yeni Aile" tahayyülü içinde yürürlüğe koyulan evlilik politikalarının tek 

sebebi ahlaka uygun izdivaçları mümkün kılmak değildir. 20. Yüzyılın ilk yıllarında 

Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfus sayısında ciddi bir düşüş olmuş, imparatorluğun 

işgücü açığını kapatmak için çocuk doğurmayı teşvik edecek izdivaçların yapılması 

devletin ekonomik planlarının bir parçası olmuştur. Bunun yanında Trablusgarp Savaşı 

(1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1913) ve 1. Dünya Savaşı esnasında yaşanan 

askeri ve mali kayıplar, kadınlar, nüfus ve işgücü üçgeninde yürürlüğe koyulan 

politikalar için oldukça meşru bir zemin doğurmaktadır. Kadınlar işgücü açığını 

kapatmak için ucuz emek olarak iktisadi hayata dâhil edilmeli, ancak "milli aile"nin 

bekası için ev içinde yürüttükleri geleneksel roller de devam ettirilmelidir. "Annelik" ve 

"zevcelik" vazifelerinin devamı, hem geleceğin işgücü ve asker gücü olarak kullanılacak 

                                                            
420 Füsun Üstel, a.g.e, s.82.  
421 Zafer Toprak, a.g.e., s.10.  
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çocukların doğumunu sağlayarak nüfus artışına katkıda bulunacak, hem de erkeklerin 

hane içindeki iktidarını devam ettirecek bir zemin olarak işleyecektir. Bu zemin, Jön 

Türk erkeklerinin, kadınların sosyal, medeni ve ekonomik her türlü hakkını yönlendirme 

erkini kullanma alanını da açıyor ve uzun zamandır özlenen "muktedir-milli erkek" 

kimliğinin inşasının nüvelerini mümkün kılıyordur.  

 

i) Terakki ve Kadın Çığlığı olarak Halide Edip  

Erkini restore etmenin ilk adımlarını devlet düzeyinde fiilen atmaya başlamış olan 

ataerkil iktidarın kadınlar tarafından nasıl yorumlandığını gösteren ve kanımca, 

Tanzimat'ın "erkek yazar-kadın okur" denklemini tersyüz ederek, bir kadın yazarın 

dönemin erkeklik hallerini aynaladığı romanlar da, Halide Edip tarafından bu dönemde 

yazılıyordu. Kadın romancılar içerisinde, kadın hakları ile ilişkilenmenin muhafazakâr 

ucunda duran en etkili yazarlardan biri Fatma Aliye ise, modernist ve ilerlemeci 

ucundan seslenen en etkili seslerden biri de Halide Edip idi. Ve o da Fatma Aliye gibi bir 

Osmanlı bürokratının kızıydı. Yahudi olan babası Edip Bey, II. Abdülhamit'in Maliye 

Nezaretinde çalışıyor, İngiliz modernitesini yakından takip ediyor, Padişah 

Abdülhamit'in çok kızacağını bildiği halde kızı Halide'yi modern eğitim alması için (daha 

yaşı tutmadan) Üsküdar'da açılan Amerikan Kız Koleji'ne gönderiyordu. İpek Çalışlar, 

Halide Edip ile ilgili yazdığı biyografide, Halide'nin 1893 yılında Amerikan Kız Koleji'ne 

başlamasından bir yıl kadar sonra Padişahın bu durumdan haberdar olduğunu, bunun 

üzerine Halide ile ilgili bir irade (padişahın kanun hükmündeki emri) yayınlayarak 

okuldan alınmasını emrettiğini anlatır.422 Halide Edip bu irade sonucunda okulu 

bırakmak zorunda kalsa da eğitimine, daha sonraları sıkı bir İttihatçı olacak olan hocası 

Rıza Tevfik'in evde verdiği etütlerle, zaman zaman da Amerikan Kız Koleji'ne gizlice 

                                                            
422 İpek Çalışlar, Biyografisine Sığmayan Kadın: Halide Edip, Everest Yayınları, İstanbul, 2010, s. 21-29.  
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kaçıp derslere katılarak devam etmiştir.  1899 yılında ise koleje resmen yeniden 

başlamıştır.  

1901 yılında üstün başarı belgesi ile okuldan mezun olduktan sonra, okul 

yıllarında matematik dersi aldığı ve kendisinden yaşça büyük Salih Zeki ile evlenir. 

Halide Edip, Fatma Aliye'nin aksine bir aşk evliliği yapmış olsa da, evlilik konusunda 

yaşadığı mutsuzluk Aliye'den pek farklı değildir. Paris Politeknik Yüksekokulu'nda 

elektrik mühendisliği eğitimi alan ve pozitivist fikirleri ile meşhur Salih Zeki,423 Halide 

Edip'i düzenli olarak aşağılıyor, onun yaptığı edebiyat çevirilerine müdahale ediyor, 

sürekli olarak başka kadınlarla beraber oluyor ve sistematik olarak karısına psikolojik 

şiddet uyguluyordu. Edip, İngilizce yazdığı anılarında Salih Zeki ile olan evliliğini köleliğe 

benzetiyor ve "Beraber yaşamaya başladığımızda, köle pazarından en ucuz fiyatla alınmış 

köle bile bendeki itaatkâr ruh haline sahip olamazdı"424 diyordu. Hem okuduğu okulun 

özgürlükçü yapısı hem de öğretmeni Rıza Tevfik ile yaptığı felsefe tartışmaları dolayısı 

ile kendi dönemi içinde telaffuz edilen ilerici ve liberal fikirlere aşina olan bir kadın 

olarak Halide Edip'in kamusal görünürlüğünün, 2. Meşrutiyete kadar gecikmesi büyük 

ihtimal bu kötü evlilik ortamı yüzündendir.  

1908 sonrasında yayına başlayan kadın dergilerinden biri olan Demet'te kadınların 

eğitim hakkı üzerine yazılar yazan Halide Edip, yine aynı dönemde Tevfik Fikret, 

Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım Kadri tarafından çıkarılan Tanin gazetesine de yazmaya 

başlar. İnci Enginün'den öğrenebildiğimiz kadarı ile 1 Ağustos 1908'de Tanin'de çıkan 

ilk yazısı bir annenin ağzından yazılmıştır. Bu yazıda Halide Edip Jön Türk hareketinin 

"milli aile" şiarına uygun bir şekilde, çocuklarına vatan aşkı ve hürriyet öğretecek bir 

                                                            
423 Salih Zeki 1864 doğumludur. August Comte sosyolojisini Türkiye'ye tanıtan adam olarak anılır. Halide 
Edip ile birlikte yazdıkları ve August Comte'un hayatını anlatan makale 28 Ocak 1909'da Ulum-i İktisadiye 
ve İçtimaiye Mecmuası'nda yayınlanmıştır.  
424 Memoirs of Halide Edip, s.206, aktaran İpek Çalışlar, a.g.e., s.40.  
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anne sesi olarak konuşmaktadır.425 Yine bu dönemde Demet dergisinde tefrika etmeye 

başladığı ve kısa bir kesinti döneminden sonra yeniden devam eden romanı Raik'in 

Annesi426 de söz konusu dönemde kadınlara bırakılan yegâne konuşma alanlarından biri 

olan "annelik" söylemi içinden şekillenmiştir.  

Romanın tefrika edilmesinde görülen bu kesintinin 31 Mart Vakasının patlaması ile 

bir bağlantısı vardır. Yazılarının gazete ve dergilerde yayınlanmasının ardından Halide 

Edip de, tıpkı Fatma Aliye gibi, kadın hakları ile ilgili yazılardan dolayı imzasız tehdit 

mektupları almakta, bu mektuplarda eğer Tanin gazetesinde yazmaya devam ederse 

cezasının ölüm olacağı söylenmektedir. Halide Edip'in Mor Salkımlı Ev kitabında bu 

tehditleri "Şimdiye kadar evimin haricinde hiçbir faaliyete iştirak etmeyen ben, neden bu 

tehlikeye maruz kalmıştım? Bilemem"427 diyerek anması da oldukça manalıdır. Çünkü bu 

sözler, eğitimli kadınların o güne dek kendilerini hapseden "ev" kabuğunu kırıp kamusal 

alana çıkmaya çalışırken, yani henüz siyasi özne olma çabası yeni başlamışken, 

kendilerini bekleyen direnç ve tehditlere dair ne kadar naif bir durum içinde 

olabileceklerini de gösterir.  

Halide Edip 31 Mart Vakasının ardından, "ismi kara listede olduğu için" Mısır'a 

kaçmak zorunda kalır. Kısa bir süre sonra da İngiliz süfrajet hareketinin içinde olan ve 

mektuplaşma suretiyle tanıştığı Isabel Fry'in daveti üzerine İngiltere'ye gider. Londra'da 

bulunduğu süre içerisinde İngiliz süfrajetlerinin oy hakkı mücadelesinde yakından tanık 

olur. İngiliz süfrajetlerinin kullandığı anarko-feminist mücadele yöntemlerini 

onaylamamakla birlikte, Osmanlı kadınları içinde henüz ismi dahi zikredilemeyen "oy 

hakkı" tartışmasına tanık olmak Halide Edip'i etkileyecektir. Bunun yanında kadınların 

                                                            
425 İnci Enginün, Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Doğu-Batı Meselesi, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul, 1995, s.44.  
426 Raik'in Annesi 1908'de Demet'te yayınlanırken kesintiye uğrar ve daha sonra 1909 yılında Musavver 
Muhit dergisinde tekrar yayınlanmaya başlar.  
427 Halide Edip, Mor Salkımlı Ev, s.152-153. Aktaran İpek Çalışlar, a.g.e.,s.63.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



218 
 

oy hakkı için bilfiil aktif bir şekilde çalışan Henry W. Nevinson ve Bertrand Russel gibi 

pro-feminist erkekler ile tanışmasının da Edip üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. 

Kanımca, Halide Edip'in Raik'in Annesi romanında anlatıcı olarak seçtiği Siret karakteri 

gibi, "kendi arzularını bastırıp sevdiği kadının iyiliği için uğraşan" bir erkek çizmesinde, 

pro-feminist erkekler ile tanışmış olmasının etkileri muhtemeldir.  

Hülya Adak, Halide Edip'in ilk romanlarında "erkek anlatıcı" kullanmasının 

sebeplerinin romanların taşıdığı otobiyografik özelliklerin gizlenmesi ve güvenilirliğin 

sağlanması olduğunu söyler.428 Roman yazarlığındaki erkek egemenliğinin bir tezahürü 

olarak, güvenilirliğin çoğu zaman anlatıcının ve yazarın cinsiyeti tarafından belirlenmesi, 

kadın anlatıcının ifadesinin okur tarafından aynı güvenirliğe layık görülemeyebileceği 

endişesini getirebilir. Bu bağlamda Adak, Edip'in erkek anlatıcı kullanmasına dair  "okur 

daha alışılagelmiş olan erkek anlatıcıya güvenecek ve onunla daha kolay empati 

kuracaktır" der. 429  

Kanımca Halide Edip'in romanlarında "erkek anlatıcı" olarak konuşmasının bir 

başka nedeni daha vardır. Edip, ilk dönem romanlarında "erkek yazar- kadın okur" 

denklemini tersine çeviren bir yerden, erkek okurlara, kadınların aşk, evlilik, aldatma, 

çok eşlilik, anne olma gibi kadınlık deneyimlerini, bu deneyimler içerisinde ataerkil 

yapılardan dolayı kadınların yaşamak zorunda bırakıldığı duyguları, ataerkil erkeklerin 

kadınlar üzerinde yarattığı tahribatı göstermek ister gibidir. Fatma Aliye'nin romanları 

kadın okurlara konuşurken ve bundan dolayı erkek karakterler ya görünmez ya da 

ikincil kılınırken, Halide Edip'in ilk dönem romanları, biraz da erkek okurlara 

konuşmakta, erkekliğin kendine rezerve ettiği anlatıcı otoritesini kullanarak, eğitimli 

kadınlarından çalınmış olan "arzulanan kadın olmak" mevziisini kadınlığa iade etmeye 

                                                            
428 Hülya Adak, "Otobiyografk Benlğin Çok-Karakterliliği: Halide Edib'in Romanlarında Toplumsal 
Cinsiyet", Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet (ed.) Jae Parla & Sibel Irzık, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2005, ss.161-178 
429 Hülya Adak, a.g.m.,  s.163.  
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çalışmaktadır.430 Bunun yanında "erkek anlatıcı" eğitimli kadınların bireyselleşme 

mücadelesinde nasıl yalnızlaştığını erkeklerin pabuçları içinden aynalamakta, erkek 

anlatıcının gözünden ve konumundan çizilen ideal erkek ve kadın karakterler aracılığı 

ile bir kadın yazar, aslında kadınların arzuladığı erkeklik ve kadınlık konumlarını 

erkeklere göstermeye çalışmaktadır.  

Örneğin Raik'in Annesi431 romanında anlatıcı konumda olan Siret karakteri, koket 

kadın diyebileceğimiz süslü ve fikriyata önem vermeyen bir kadın ile evlendirilmek 

istendiğinden dolayı Heybeliada'ya kaçmıştır. Burada kocası Rauf tarafından Leh bir 

kadınla aldatılan Refika ve oğlu Raik'i görür. Ana-oğul arasındaki ilişkiden çok etkilenir 

ama onu esas etkileyen Refika gibi vakur, nazik, güzel ve iyi bir annenin kocası 

tarafından sürekli aldatılması ve aşağılanmasıdır. Halide Edip en başından karakter 

isimlerinin seçimi ile romanın akışını şekillendirmeye başlamıştır. Bir kimsenin içsel 

hali, ahlakı, kişiliği manasına gelen Siret, hem kadın yazarın iç sesi, hem de tüm olayları 

gözlemleyen ve anlatan bir göz olarak roman boyunca karakterlerin arasındaki dengeyi 

kurmaya çalışandır. Saflık, temizlik manasına gelen Raik, "fedakâr anne" inşasını 

mümkün kılan çocuk karakterdir ve bir açıdan da "milli aile"nin geleceğini imleyendir. 

Kadın arkadaş, yol arkadaşı manasına gelen Refika da Halide Edip'in diğer kadın 

karakterleri gibi aşırı derecede etkileyici, iyi eğitimli, anlatıcı erkeğe arkadaş olup onu 

kendine âşık edecek denli mükemmel bir karakterdir ve elbette yalnızlık yaşayan acılı 

bir kadındır. Karakterler içinde ismi ile müsemma olmayan karakter Refika'nın kocası 

Rauf'tur. Esirgeyen, merhametli manasına gelen Rauf, sanki bir kinaye olarak romana 

kondurulmuş gibidir.  Çünkü aydın biri olduğu halde bencil, şehvet düşkünü, zaafları 

                                                            
430 Hatırlanacağı üzere erkek yazarların romanlarında baştan çıkaran kadın, aşırı Batılılaşmış olan femme 
fatal'lerdir. Müslüman kadınlar makbul Osmanlı zevcesi yapılmak istenmekle birlikte, erkeklerin başını 
döndüren, onları aşk ile divane eden kadınlar değildir. Halide Edip'in Refika (Raik'in Annesi), Seviyye 
(Seviyye Talip), Handan (Handan) ve Kaya (Yeni Turan) karakterleri ise erkekler üzerinde müthiş tesirler 
bırakan, erkeklerin aşkından divane oldukları kadın karakterlerdir.  
431 Halide Edip, Raik'in Annesi, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1978.  
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olan ve karısına acı çektiren, merhametsiz biridir. Dönemin aydın erkeklerinin kocalık 

hallerini eleştirmek için tasarlanan ve "olmaması gereken koca" olarak Rauf, olması 

gereken erkek olarak Siret'in efendiliğini aynalayan bir karakterdir. Erkek gözüne 

konuşmaya çalışan bir kadın yazar olarak Halide Edip, dönemin hegemonik erkekliğinin 

arzularını çok iyi okuduğunu göstermek istercesine Siret'e şu cümleleri söyletir: 

"Bakınız ben nasıl kadın isterim. Dil isterse bilsin, hatta iki üç; fakat hiçbir zaman 

Beyoğlu'nda Fransızca pazarlık etmesin, Fransız kadınlarını taklit edeceğim diye sahte 

gülüşler, garip el oğuşturmalar, baş sallamalar, sıçrayarak hoplayarak yürümeler 

yapmasın. (…) Tanrıya inansın ara sıra camiye gitsin (…) bütün duygularını çocuklarına 

aşılayacak bir kadın olsun. Musiki bilirse, ağır, klasik, ciddi şeyler bilsin! Biraz da çocuğunu 

uyutacak ninniler çalsın. (…) bütün davranışı duruşu sade olsun, gözleri güleç, ağzı şefkatli, 

elleri yumuşak olsun."432 

İşte henüz milliyetçiliğin ilk evresindeki Osmanlı erkeğinin arzuladığı ve neredeyse 

bir sipariş gibi duran ideal kadın, bu erkeğe bir yol "arkadaşı" olabilecek kadar iyi 

yetişmiş, vakur ve şefkatli bir anne olan Refika'dır. Çok eşliliğe tahammülü olmayan 

gururlu bir kadın olarak Refika, koca evini terk etmiş ve babasının evine taşınmıştır. 

Siret'in Refika'ya âşık olması da bu ideal anne- kadının, oğlu Raik ile arasındaki ilişkiyi 

gözlemledikten sonra olmuştur.  

"Bu yumuşak saçları biryantinlemeyen, anne yerine çocuğa 'mama' dedirtmeyen bu 

anneye kalbimde bir minnet duygusu vardı. (…) Rüzgârdan dalgalanan o yumuşak mavi 

kumaş, nazik fakat güzel bir vücut hissettiriyor. (…) Kendisine doğru gelen çocuğa kollarını 

açmış uçuyor, birbirlerine yaklaştılar, küçük, açık kollarının içine atladı.(…) Yeldirmenin 

                                                            
432 Halide Edip, Raik'in Annesi, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1973, s. 21.   
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tozlandığını düşünmeksizin çocuğunu kalbinin üzerine bastıran şu anne ne kadar sevimli 

bir kadın. (…) Bilmem gönlüm neden bu yeldirmelinin evli olduğuna inanmak istemiyor."433 

Bu paragraftan da anlaşılacağı gibi Siret'in âşık olduğu kadın, modern ama 

aşırılıkları törpülenmiş bir anne-kadındır. Çocuğunu saçını biryantinlemeyen, "mama" 

dedirtmeyen bir kadın olarak Batılılaşmanın "iğreti" ve "özenti" unsurlarını 

barındırmamaktadır ve uzunca bir süredir yaratılmaya çalışılan "evlenilecek kadın"dır. 

Yani Halide Edip, dönemin "artık adam olmuş, ülkeye ağa olmuş" erkek bakışının çizdiği 

hudutlar içinden bir ideal kadın tasviri çıkarmıştır. Bu yüzdendir ki, bazı araştırmacılar 

Halide Edip'in başka romanlarında da erkek anlatıcı aracılığı ile çizdiği ideal Türk-

Osmanlı kadını tasvirlerini, erkek egemen söylemin yeniden üretilmesi olarak 

yorumlarlar.  

Bugünün gözü ile baktığımızda Refika'nın yerel-milli-Müslüman değerlere bağlı, 

kendini çocuğuna adamış, sade ve şefkatli bir anne-kadın figürü olarak kurgulanmasının 

oldukça anti-feminist bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Ancak böylesi bir okuma oldukça 

indirgemeci olma riski taşımak yanında, söz konusu dönemde yaşamış kadın hakları 

savunucularının ataerki ile müzakere etmek için açmaya çalıştıkları patikaları görünmez 

kılabilir. Çünkü Siret'in gözünde âşık olunan Refika bir femme fatal gibi çekiciliğini çok 

süslü olmaktan değil, sadelikten alan, çocuğunu göğsüne bastıran bir anne olsa da, 

kendisini örten "yumuşak mavi kumaşın altından güzel vücudu hissedilen", yani arzulanan 

bir kadın olmak istemektedir. Bu kadın, eğitimi, şefkati ve analığı ile vatanın çocuklarını 

yetiştirecek olduğunu düşündüğü halde kocası tarafından arzulanmamaktadır ve 

aldatılmaktadır. Refika nezdinde Halide Edip, "iyi eğitimli, güzel ve şefkatli olduğumuz 

halde bizi tercih etmiyor, arzulamıyorsunuz" demek ister gibidir. Etrafında çizilen 

ataerkil hudutların gereklerini yerine getirdiği halde kocası tarafından arzulanmıyor 
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olmak, kadın yazarı, ideal Osmanlı-Türk kadınları karşısında büyülenen ve bu kadınlara 

çılgınca âşık olan (Siret, Refik Cemal434, Fahir435 gibi) erkek anlatıcılar yaratmaya 

itmiştir. Koca olan Rauf, karısının kıymetini bilmezken ve "sarışın boyalı yüzü ile soluk 

kabarık sarı saçları ile dikkati çok çeken bir kadın"436ın elinde mundar olurken, Refika 

gibi mükemmel bir kadının kıymetini fark eden Siret, bu "sarışın kadın" ile karşılaşsa da 

onun kendisini etkilemeye çalışmasına zerre kadar müsaade etmez.  

Bu arada Refika'nın aldatılmasına sebep olarak romana koyulan metresin bir Leh 

olması, dönemin erkekliğinin Batılı kadın arzusunu hisseden ve buna itiraz etmeye 

çalışan bir kurgu olarak da okunabilir. Ancak Halide Edip'in diğer romanları ile birlikte 

düşünüldüğünde, yazarın derdinin Batılı kadın ile değil, arzulanan kadın olmak 

istemekle (Refika gibi, Seviyye ve Handan da erkeklerin başını döndüren karakterlerdir) 

alakalı olduğu söylenmelidir. Bireyselleşmeye çalışan, bu arada kocası tarafından 

anlaşılmayan ve arzulanmayan bir kadın sesini erkeklere duyurmak için, yani erkekliğin 

hallerini erkeklere anlatacak ve kadınlarla empati kurmalarını sağlayacak bir müzakere 

stratejisi olarak, Halide Edip, okuyucu erkeğin sınırlarını çok zorlamadan bir şeyler 

anlatmak ister gibidir.  

Kanımca erkeklikle doğrudan kavga etmek yerine kadınlar için çizilmiş ataerkil 

hudutlar içinden tasvirler yapması da bu müzakere stratejisinin bir uzantısıdır. Çünkü 

Halide Edip, o güne dek erkek romancıların efemine erkekler ve yoz kadınlar dolayımı 

ile çizmeye çalıştığı (Rakım Efendi hariç) ve dolaylı yoldan işaret edilerek yüceltilen 

makbul erkekliğe karşı, erkek anlatıcı sesi ile itiraz geliştirip kendini dinletmeye 

çalışmaktadır. Bir makbul Osmanlı-Türk Efendisi olarak Siret'in Rauf'tan farkını 

koyarken, Siret'i zaaflarına yenik düşmeyecek kadar itidalli olarak kurulması da 
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436 Halide Edip, a.g.e., s.31.  
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dönemin aydın erkekliğinin maço hallerine karşı eleştiri getirmek, kadının arzuladığı 

ideal erkeği, erkek okuyucuya göstermek içindir. 

 Siret, Refika'ya çok âşık olduğu halde Raik'in annesi ve babasının bir araya gelmesi 

gerektiğine inanır ve aşkını kalbine gömerek Refika ve Rauf'u birleştirmeye çalışır. 

Çünkü Siret'te (ideal milli erkek), "ulusun geleceğini (Raik'i)" kendi arzuları üzerinde 

tutma olgunluğu ve erdemi vardır.  Dönemin "milli aile" idealini onayan bir yerden 

Halide Edip, ideal erkek Siret ile hayırsız koca Rauf'u birbirine konuştururken 

eleştirisini ilerletir. Siret,  Rauf'un metresini sorgulayarak "azizim bu kadın karınızdan 

üstün mü ki otellerde sürünüyorsunuz?" diye sorar. Rauf bu soruya karşılık Siret ile bir 

erkek dayanışması kurmaya çalışarak "bu zayıflığımı anlayacak kadar erkek değil 

misiniz?" diye soruyla cevap verir. Bu soruya karşılık Siret'in ağzından Halide Edip'in 

verdiği cevap "Erkekler hayvansa anlarım, fakat insansa hayır, bin kere hayır" olur. 437  

Bu cümleleri kendi tarihselliği içinde düşündüğümüzde, Halide Edip'in, erkek 

cinselliğini kışkırtırken kadın cinselliğini sınırlandıran geleneksel- ataerkil namus 

anlayışına karşı, yine modernist bir terse çevirme yaklaşımı ile karşı çıktığını görürüz. 

Hatırlanacağı üzere bu çalışmanın ilk bölümlerinde modernite ile beraber erkekliğin 

medeniyet, kültür, rasyonalite ile özdeşleştirildiğini, kadınlığın ise kontrol edilemez 

arzuların ve hayvani içgüdülerin bir mecrası olarak kodlanıp kontrol edilmesi gereken 

doğa ile özdeşleştirildiğini anlatmıştım. Erkek romanlarında femme fatallerin kontrol 

edilemez hayvani dürtülerin- insani olmayan- karakterleri olarak çizilmesine karşılık, 

Halide Edip cinsellik konusunda metres olan kadınları değil, kendini kontrol edemeyen 

erkeği "hayvani" olarak konumlandırır. Medeni olmayı "rasyonel erkek olmak" olarak 

kuran söylemi, yani modernist erkekliğin kendi silahını, aydın erkeğe doğru çeviren bu 

yaklaşım Spivak'ın "iktidarın içinden konuşurken dahi iktidarı sarsmak mümkündür" 
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lafını hatırlatır. Siret aracılığı ile Halide Edip çok eşliliğe karşı çıkan bir erkek kurarak 

dönemi için yeni bir erkeklik biçimi önermiş olur. Bu erkek, meşrutiyet projesinin "milli 

ailesi"ni sağlamlaştıracak, ailenin çözülmemesi için çaba göstererek Refika ve Rauf'u, 

Raik için bir araya getirecektir.  

Ancak bu yeniden birleşme itirazsız gerçekleşecek bir vakıa değildir. Halide Edip, 

Rauf'tan ayrı yaşadığı süre içinde Refika karakterini amcaoğlu Mansur ile yakınlaştırır. 

Evlilik dışı ilişkilerin asla kabul edilmediği bir toplumsal yapı içinde Refika ve Mansur'un 

birbirlerine yakınlaşması, kadın cinselliği açısından radikal bir girişimdir. Bu girişim 

boşanma hakkının sadece erkeklere tanındığı bir dönemde, kadınların kendilerini 

mutsuz eden erkekler karşısında başka erkeklere yönelebileceğinin işaretini vermesi 

açısından önemlidir. Kadın cinselliğinin yok sayıldığı bir dönemde arzulanmak istenen 

ve arzulayan bir kadın karakter çıkarmak, geleneksel değerlerin cenderesinden çıkma 

çabası içinde olan ve bedeni ile ilişki kurmaya çalışan bir kadınlık göstergesidir.  

Çocuğun iyiliği için kocası ile tekrar bir araya getirilen Refika'nın aşk konusunda 

kafasının karşımasını engellemek ve toplumsal yapı içinde çizilmiş hudutların dışına 

taşmasına mani olmak için Halide Edip, çiftin birleşmesinden sonra Siret'i Erzurum'a 

tayin ettirerek kadın bireyselleşmesine dair araladığı mecraya oto-sansür uygular.  

Çünkü Refika'ya çok âşık olan bu makbul Türk-Osmanlı efendisinin yakınlarda olması, 

arzulanmak isteyen bir kadın için ciddi anlamda risklidir ve aile birliği açısından tehlike 

arz edebilir. Yine benzer bir sebepten olsa gerek, Siret Erzurum için yola çıktığında, 

Refika'nın yakınlaşmış olduğu Mansur'un da ölüm haberini gazeteden okur. Böylelikle 

Refika'nın anneliği ile bir kadın olarak sevilmeye ihtiyaç duyduğu pozisyonlar arasındaki 

mesafede çelişki yaşayarak kadınlığını tercih edebileceği potansiyel seçeneklerin hepsi 

ortadan kaldırılmış olur.  
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Refika'nın çekimser kaldığı evlilik dışı aşk ve boşanma konularında Seviyye 

karakteri çok daha cesur çıkacaktır. Halide Edip'in 1910 yılında yayınladığı Seviyye Talip 

romanının da anlatıcısı bir erkektir. Halide Edip bu sefer anlatıcı olarak, geleneklere çok 

bağlı olan Macide ile evlenen Fahir'i seçmiştir. Roman boyunca Fahir'in gözünden 

aktarılan hikâyeler, Seviyye'nin Talip bey ile olan mutsuz evliliği, daha sonra Cemal ile 

yaşadığı evlilik dışı aşk, Fahir'in Macide ile olan evliliğindeki sıkışmalar ve çapkın bir 

erkek olan Batı özentisi Numan ile karısı Nimet arasındaki ilişkiler döngüsünde 

ilerlemektedir. Romanın ilk başlarından itibaren Fahir'in imparatorluk içinde ve dışında 

cereyan eden olayları tartışmasından bir Jön Türk olabileceği hissedilmektedir. 2. 

Meşrutiyetin yarattığı heyecanın Bosna-Hersek'in ilhakı, Girit katliamı gibi meselelerden 

dolayı ikincil plana düştüğüne hayıflanan Fahir, ülkenin içinde bulunduğu durum ile 

kadınların siyasi olayları karşılama biçimlerini beraber tartışmaktadır.  

Dönemin Jön Türk erkekliğinin "yeni kadın" tartışmasını anıştıran bir şekilde 

Fahir, "memleket havasında titreşen genel bir ayaklanma"ya karşı evdeki kadının yani 

onun deyimi ile "ulusun donuk, sıralar arkasında hareketsiz kalanı"nın nasıl tepki 

vereceğini bir iç konuşma şeklinde merak etmektedir.438 "Duvarlar arkasında bütün 

ilgilerini kocalarına veren kadınların" bu büyük ayaklanma ile uyanıp uyanmadığını 

sorgulayan Fahir, bu kadınlar "kocalarının ruh hallerine yabancı mı kalıyorlar?" diye 

sorduktan sonra "bu aralık bir kadın meselesi çıkmasına karşı" olduğunu da ekler.439 

Halide Edip yine aynı stratejiyi kullanarak erkek okuyucunun kendini yakın hissedeceği 

bir erkek anlatıcı yaratmıştır. Bu erkeğin ağzından konuşarak, dönemin "dava 

adamlarının" şikâyetçi olduğu modern, mücadele arkadaşı, "evlenilecek kadın" 

meselesinden erkek okuyucuyu yakalamak ister gibidir. Devamla Fahir'e kadın 

meselesine dair erkeklerin görüşlerinin incelenmeye değer olduğunu söyleterek, şu 
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439 Halide Edip, a.g.e. s.12. 
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cümlelerle tartışmayı sürdürür: "Bana geliyor ki yurt bu bakımdan ikiye ayrılmış olacak. 

Bir kısım mutaassıp bir kesim olarak bu şeyleri kökünden kesip mahvetmek isteyecek, 

eskiler… Öbür kısım, kadınlar daha hürriyeti iyi kullanacak bir eğitim görmeden, bir ahlak 

olgunluğu geçirmeden, onlara kesin bir hürriyet vermek isteyecek züppeler. Bir kısmı 

kadını esir yapacak, öbür kısmı da süslü oyuncak gözüyle bakacak.(…) Ben hangi 

yandayım? Pek bilmiyorum"440  

Fahir'in ağzından söylenen bu cümlelerin "pek bilmiyorum" diye muğlak 

bırakılması Jön Türk erkeklerinin kadın konusuna yaklaşımlarına dair bir şüphe 

göstergesi olabileceği gibi, Halide Edip'in kadın hakları konusunda yaşadığı geçiş 

sürecinin yarattığı bir muğlaklık da olabilir. Kadınların erkeklere birer yol arkadaşı ve 

gelecek neslin annesi olması gibi ortaya attığı üçüncü pozisyona daha yakın olduğunu 

hissettirmekle birlikte, her üç pozisyonu da eleştirmesi ve taraf olmayı seçmemesi bir 

geçiş süreci izlenimi verir gibidir. Çünkü Raik'in Annesi romanında ideal bir kadın olduğu 

halde anne olmasından mütevellit kendisini aldatan adama geri dönen Refika, Halide 

Edip'in "milli aile"nin annesi olmak üzerinden kurgulanan kadınlık durumu ile uzlaşı 

içinde olduğunu gösterir. Buna mukabil Seviyye Talip romanının ideal ve büyüleyici 

kadını Seviyye'nin istemediği evlilikten kurtulması ve Cemal ile aşk yaşayabilmesi için 

çocuksuz bir kadın olarak tasarlanması, kadının özgürleşmesi için yapılan bir geçiş 

adımı gibidir. 

 İsmi birlik, beraberlik manasına gelen Seviyye iyi eğitim almış, sanattan anlayan, 

"erkek gibi yetişmiş", güçlü ve zeki bir kadındır. Fahir ile çocukluk dönemlerinden 

tanışmaktadır, hatta gençlik yıllarında bazı aile fertleri ile birlikte opera izlemeye 

gitmişlikleri bile vardır. Daha o zamanlardan Seviyye operanın müzikal ve teknik yönleri 

ile ilgilenirken, Fahir opera şarkıcısı olan kadına ilgi duymuş ve ona âşık olmuştur. Bir 
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başka deyişle Fahir, batılı kadının tensel çekimine kapılan Osmanlı gencini çağrıştıran 

biridir. Batılı kadınları beğenen biri olduğu için, karısı Macide'yi de pek beğenmez. 

Macide sadece geleneksel değerlere bağlılığı ve iyi eğitimli olmamakla değil, alaturka 

giyinmesinden dolayı da Fahir tarafından eleştirilmektedir. Ayrıca Macide modern bir 

erkek olan Fahir'in sosyal muhitine adapte olamamakta, annesinin etkisi altında 

yaşamaktadır. Romanın ileriki kısımlarında Fahir'in kendisine olan ilgisizliğini ortadan 

kaldırmak ve kocasının bir başka kadına kapıldığını hissederek onun sevgisini kazanmak 

için Macide, yabancı dil öğrenmeye, müzik dersleri almaya, kitap okumaya başlar. İkinci 

planda tutulan bir hikâye olmakla birlikte Macide'nin gelişim hikâyesi, aslında bir 

kadının büyüme ve tedrici şekilde özgürleşmesi hikâyesidir. Çünkü Macide hem kendini 

hem de oğlunu eğitirken artık ev işlerini yapmaktan vazgeçmiş, kocasının söküklerini 

dikmeyi bırakmış, ev işlerini yürütmesi için bir hizmetçi tutulmasını sağlamıştır. Bunun 

yanında kocasının "aşk sadakası"nı kabul etmeyeceğini söylemesi veya yok sayılmaktan 

dolayı kendini "ebedi bir dulluk hissi içinde" hissedeceğini beyan etmesi de Macide 

karakterinin Seviyye ile kıyaslanırken aşağılanmak için değil, empati kurulmak için 

tasarlandığını gösterir. Bu da kanımca kadın yazarın, erkek yazarların aksine, ideal olanı 

kurmak için olmaması gerekeni kötüleme veya değilleme (negate) yöntemini 

seçmediğini gösterir. Roman boyunca Macide'nin hissiyatına empatik bir tonda yer 

verilmesi, örtülü bir kadın dayanışması gibidir.  

 Seviyye ise iyi eğitimli bir kadın olarak Talip beyin opera başta olmak üzere birçok 

konuda derin entelektüel bilgiye sahip olmasına hayran kalmış, bu yüzden Talip bey ile 

evlenmiştir. Fakat erkeğin bilgili olması demek kadın ruhundan anlayacak inceliklere 

sahip olduğu manasına gelmemektedir. Talip bey, Seviyye'nin bir kadın olarak 

duygularını doyuramamakta, onun ihtiyaç duyduğu arzuyu hissettirememektedir. Bu 

yüzdendir ki Seviyye, piyano öğretmeni Cemal'e âşık olur ve Talip beyden boşanmak 
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ister. Fakat Talip Bey boşanmayı reddeder ve Seviyye altı ay kadar babasının yanına 

taşınır. Sonrasında ise içinde bulunduğu duruma başkaldırmaya karar verir ve 

sevgilisinin evine taşınır. Evli bir kadın olarak sevgilisinin evinde yaşama cesareti 

gösteren bir kadındır artık Seviyye ve " kendi namusu ve doğruluğuna inanan sağlam bir 

kanaat" sahibidir. "Evliliğin sade aşk üzerine kurulacağı"nı düşünen, "kırk yıl boyunca 

aynı hayatı yaşamayı (…) seçen kadınların bile hayatında onun kadar düzenli bir 

namusluluk ve temizlik" göstermediği biridir.441 Halide Edip, Seviyye'nin namusunun 

evlilik ile ölçülemeyeceğini gösterdiği gibi, Cemal ile arasındaki ilişkiyi anlatırken, çiftin 

"gayri meşru" bir aşk yaşamaktan dolayı yargılandıklarını, ancak aralarında "sevgi ve 

saygıya dayalı bir karı-koca ilişkisi" olduğunu işaret ederek, evlilik dışı yaşanan aşkın 

kötülenmesine izin vermez.  

Kadın özgürlüğü ve cinselliği bağlamında dönemi için radikal denebilecek bu adım, 

erkek okuyucuya, her bireyin şahsi hakları olduğunu göstermek istercesine oldukça 

yalın bir dille anlatılır. Yazar, iyi eğitimli, kendi isteklerini reddetmeyen, toplumsal 

baskıları göğüslemiş ve aşkı ile yaşamayı seçmiş Seviyye'nin "namusu" ile ilgili yapılan 

dedikodulara yer verdikten sonra ataerkil namus anlayışına kafa tutar ve namusun 

cinsellikle ilgili değil, ikiyüzlü olup olmamakla alakası olduğunu tartışan cümleler 

kurar.442   

Anlatıcı konumuna oturttuğu Fahir de, Seviyye ve Cemal'in aşkını namus açısından 

yadırgayan ya da yargılayan bir erkek değil, Seviyye'ye olan aşkından dolayı çifti 

kıskanan bir erkektir. Çünkü Seviyye, selefi Refika ve halefi Handan gibi, alabildiğine 

idealdir; bilgisi, zekâsı ve güzelliği ile anlatıcı erkeği büyülemiştir. Öyle ki Fahir, 

Seviyye'ye olan ilgisini onun arkasından söylediği kötüleyici cümleler ile bastırmaya 

çalışırken, kendini Seviyye'nin çekimine kapılmaktan kurtaramaz. Toplu bir davette 
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Seviyye'yi vücut hatlarını tümüyle ortaya çıkaran bir elbise içinde görünce, "varlığını 

alevler içinde mahveden bu cehennemi çekicilikten" çılgına döner. Halide Edip, bir kez 

daha sadece aklı ve bilgisi ile değil, cinselliği ile de erkek tarafından arzulanan ideal 

kadını okuyucuya göstererek, Osmanlı kadınlarından uzak tutulan şehvet unsurunu 

kadınlığa iade etmeye çalışır. Fahir, Seviyye'ye olan aşkından sıtmaya tutulmakta443, 

erkekliğin kriteri olan kontrol gücünü kaybetmekte, bu aşktan kaçmak için gittiği 

Mısır'da İngiliz bir opera sanatçısı ile birlikte olsa bile Seviyye'yi aklından 

çıkaramamaktadır. 

 Burada Refika'nın Leh metres ile olan kıyası gibi, Seviyye ile İngiliz operacı 

arasında inceden bir kıyaslama kurulmuş gibi dursa da, kadın yazarın derdi Batılı kız 

kardeşinin tahtına oturmaktan ziyade, dönemin erkekliğinin, bireyselleşen kadın 

karşısında nasıl çaresiz bir endişe içinde kaldığını göstermektir. Çünkü erkekleri 

parmağında oynatan bir femme fatal olmak yerine Seviyye, Talip'ten boşanmak için 

mücadele vermiş ve sonunda başarılı olup gerçekten âşık olduğu Cemal ile evlenmiştir. 

Yani bir femme fatal değil, "milli aile"yi kuracak ilk adımı atan bir kadın olmuştur. Buna 

mukabil, hayatına dair yaptığı seçimlerde riske girecek kadar cesur, ne yaptığını bilen ve 

kendi bedensel otonomisini kurarak aşk evliliği yapmayı seçen bu güçlü kadın 

karşısında Fahir, kontrolünü kaybetmiş bir erkek olarak çıldırır. Mısır'da duramayıp geri 

dönen Fahir, Cemal'in evde olmadığı bir gece Seviyye'nin evine gider ve Cemal'i 

öldüreceğini söyleyerek Seviyye'ye tecavüz eder.  

Bu tecavüz, kadın yazarın dönemin hegemonik erkekliğine dair getirdiği en sert 

eleştiridir. Bireyselleşen kadının duygularını ve bilgisini anlayıp onunla yoldaş olmayı 

seçmek yerine, otonomisini kazanmış bir kadına tecavüz etmek suretiyle onu kendi 

kontrolüne almaya çalışan, kadının şahsiyetini ve cinselliğini aşağılayan bir erkek figürü 

                                                            
443 Sıtmaya tutulmak dönem romanlarında aşk durumunda yaşanan travmayı imlemek için kullanılan bir 
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vardır ortada. Bu erkek sadece tüm güzel değerlerin birlikteliğini temsil eden Seviyye'yi 

aşağılamakla kalmamış, onun Cemal ile kurduğu potansiyel "milli aile"ye de leke 

sürmüştür. Bunun yanında ismi şeref sahibi manasına gelen Macide'nin de evliliği için 

gösterdiği çabayı görmezden gelerek karısını da incitmiştir. Bir başka deyişle bu erkek, 

ne evini çeviren ve çocuğunun annesi olan kadının çabasına, ne de en az kendisi kadar 

bilgili olan ve kendi bedeninin tasarrufunu eline almış kadının şahsiyetine saygı duymuş, 

onların bireyselliğini önemsememiştir. Bu erkek, muhakeme yapacak olgunluğa 

kavuşmamış bir yeni yetme olduğu için gelişen kadınlık durumuna şiddet ile cevap 

vermiştir. Rasyonel, dengeli, manevi değerleri farkında, dolayısı ile de muktedir olan 

ideal erkeklerin aksine Fahir, kadınları anlayacak seviyede değildir. Bu yüzdendir ki 

Halide Edip, Cumhuriyet döneminde erkekler tarafından yazılacak olan birçok romanda 

olduğu gibi, bu toy erkeği büyümesi ve "gerçek bir milli erkek" olması için savaşa 

gönderir. Fahir'in ağzından ifade edilen vicdan azabı ve utanç cümleleri erkek 

okuyucuya aktarıldıktan sonra Fahir, 31 Mart vakasında savaşırken öldürülür.  

İşte Seviyye Talip romanında yükselen bu erkeklik eleştirisi, 1912 yılında Tanin'de 

tefrika edilen ve aynı yıl basılan Handan444 romanı ile daha da keskinleşir. Mektuplaşma 

tekniğinin verdiği iç döküş imkânları çerçevesinde yazılan Handan romanının da 

anlatıcısı, Refik Cemal isimli bir erkektir. Ancak roman örgüsü, Refik Cemal ve onun 

arkadaşı Server, Handan, Handan'ın kuzeni Neriman, kocası Hüsnü Paşa ve babası Cemal 

Paşa arasında geçen mektuplaşmalardan oluştuğu için, tüm karakterlerin sesine dengeli 

bir şekilde yer verilmiştir.  

Refik Cemal'in arkadaşı Server'e Neriman ile evleneceğini haber veren mektubu ile 

açılan romanda Handan, kendisinin yazmadığı mektupların bile konusu olacağını ve 

romanın odağında durduğunu başından gösterir. Öyle ki, Refik Cemal ve Neriman'ın 
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tanışmaları için düzenlenen yemekte, masada boş bulunan bir sandalye üzerinden 

Handan ile ilgili konuşulmaya başlanır. Handan'ın yokluğunun, doldurulabilecek bir 

boşluk olmadığını imlemek istercesine boş sandalye, Handan'ın öğrenme aşkı ile 

tutuşan, çok zeki, güzel ve azimli bir kadın olarak tanıtılmasına vesile olur. Refik 

Cemal'in arkadaşına yazdığı mektuplarda da bu merak uyandıran kadına epey yer 

verilir. Handan, romandaki tüm karakterlerin yazışmalarında ve hayatlarında kuşatıcı 

bir hayalet gibi dolaşan, oldukça etkili ve özel bir kadındır.  

Tıpkı Seviyye'nin Talip Bey ile evlenmesi gibi, Handan da Hüsnü Paşa'nın 

entelektüel kapasitesini ve kendisine bir kadın olarak duyduğu cinsel şehveti çekici 

bulmuş ve onunla evlenmiş, İngiltere'ye yerleşmiştir. Ancak "Avrupa gördüğü halde 

geleneksel bir erkek" olan Hüsnü Paşa, Handan'ın bilgisini ve ince ruhunu anlayan biri 

değildir; Handan'a "güzel ve iştiha-amiz dakikalarında yenecek, koklanacak ve başka 

zamanlar ihmal edilecek bir meyve, bir çiçek”445olarak bakmaktadır. Çok iyi yetişmiş ve 

daha küçük yaşlardan itibaren kendisinden büyük erkeklerle içtimai meselelerde 

tartışmaya başlayacak kadar dimağı geniş olan bu kadının aklını ve bilgisini görmezden 

gelen Hüsnü Paşa, onu düzenli olarak aşağılayan, başka kadınlarla Handan'ı aldatan, 

zampara, aksi ve kaba bir kocadır. Oysa Handan, Hüsnü Paşa ile evlenirken bir aşk 

evliliği yapmak istemiştir. Hatta bu yüzden kendisine daha önce evlenme teklifi yapan 

Nazım'ı reddetmiştir. 

 Nazım, memleket meselelerine çok duyarlı, vatanperver ve entelektüel bir dava 

adamıdır. Handan henüz ergenlik dönemindeyken Nazım'dan ders almaya başlamış; 

Nazım, bu yaşı küçük aklı büyük kızın kendisi ile yaptığı entelektüel tartışmalardan çok 

etkilenmiştir. Memleket meselelerine dair duygudaşlıkları Nazım'ın kayalıklar üzerinde 

Handan'a Valvela'yı okuması gibi sahnelerle resmedilir. Handan da Nazım'ı çok sevmiş 
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ve ona ciddi çekim duymuştur. Lakin ikisinin arasında yıllarca süren bu entelektüel 

yoğrulmanın aksine Nazım, Handan'a doğrudan aşk-ı ilan etmemiştir. Yaptığı evlenme 

teklifinde, Handan'a kendisinin verdiği mücadelede ideallerine ulaşmasını sağlayacak 

bir eş olduğunu söylemiş ve Handan'ın çok sinirlenmesine neden olmuştur. Evet, 

Handan da Nazım gibi vatanperver biridir; ancak bir erkeğin "maksadı ile evlenmek" 

değil, arzulanan bir kadın olmak istemektedir. Nitekim Nazım'ın evlenme teklifini 

reddedişini Neriman'a yazdığı bir mektupta "Ben Nazım'ın gözlerinde ateşli ve kanlı bir 

rüya gibi belki muhal, belki de vahşi görünen bu şeyleri dinlerkenaltüst oluyordum. Fakat 

dikkat ediyor musun Neri? Bana teklif ettiği izdivaçta eksik bir şey vardı: Beni maksadıyla 

evlendiriyordu, beni kendiyle değil! Ne bir rikkat kelimesi, ne bir şefkat nazarı! Hatta bazı 

zamanlar bana bakarken gözlerinde peyda olan isimsiz güzel bir şey bile yoktu. Beni 

görmüyor gibiydi"446 cümleleriyle anlatmaktadır.  

 Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere bir kez daha Halide Edip, "arzulanan" olmayı 

kadınlığa iade etme çabası içindedir. Yazıldığı dönem itibarıyla kadınların ulusun 

biyolojik üreticileri ve kültürel taşıyıcıları (anneler) olarak kodlanmaya başladıkları 

proto-milliyetçi atmosferde, maksat (vatanın kurtuluşu) ile evlenecek bir araç olmayı 

reddetmek önemli bir girişimdir. Raik'in Annesi romanındaki "fedakâr anne-kadın" 

pozisyonu, bu romanda kabuk değiştirmiş, Handan nezdinde aklı ve cinselliğiyle, bir 

bütün olarak kadınlığı için arzulanmak isteyen, bunu hissetmediği için evlilik teklifini 

reddedebilen bir kadın pozisyonu gelmiştir. Bu pozisyon kendi hayatına sahip çıkmak 

anlamında Seviyye'nin gösterdiği cesareti hatırlatır ve Halide Edip, Handan'ı belki de 

Seviyye'nin maruz kaldığı baskılardan uzak tutmak için İngiltere'ye yerleştirir. Zaten 

daha sonra Refik Cemal ile tanışması da Londra'da olur.  
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Refik Cemal bir Türk aydını olduğu için istibdat hafiyelerinin pek hazzettiği biri 

değildir, bu yüzden sürgüne gitmek yerine tayinini Londra'ya aldırtmış ve Handan ile bu 

şehirde tanışmıştır. Gerçi Refik Cemal, hem etrafındaki insanların anlattıklarından 

dolayı, hem de karısı Neriman ile Handan'ın mektuplaşmalarını okuduğu için Handan ile 

ilgili fikir sahibidir.  Bu mektupları ona karısı Neriman, yaşadıkları bir kısa münakaşa 

üzerine vermiştir. Refik Cemal, bir gün eve geldiğinde karısı Neriman'ı gözü yaşlı bir 

şekilde bulmuş, Abdülhamit tarafından hapse atılan Nazım'ın hapiste intihar ettiğini 

öğrenmiştir. Karısı Neriman, Nazım için döktüğü gözyaşının kocasını kıskandırdığını 

fark etmiş, onun yersiz bir şüpheye kapılmasını engellemek ve olayın iç yüzünü 

öğrenmesi, Nazım'ın aslında Handan'ın evlenme haberini almasına müteakip intihar 

ettiğini görebilmesi için Handan ile mektuplaşmalarını kocasına vermiştir. Refik Cemal, 

zaten Handan'ı tanımadan ve bu mektupları okumadan önce de onun bu kadar bilgili, 

entelektüel ve iddialı biri olmasını hazzetmemektedir. Dönemin elit erkeklerinin kadın 

meselesi üzerine yürüttüğü erkekler-arası diyaloğu hatırlatırcasına Refik Cemal ve 

arkadaşı Server arasında yapılan mektuplaşmalar, ağırlıkla Handan'ın nasıl bir kadın 

olduğu üzerine dönmektedir. Bu mektuplardan birinde Refik Cemal, Handan için "bir 

kadın için fazla kuvvetli bir şahsiyet olmalı"447 derken, Sever de "Bu yaşından büyük, fazla 

malumatlı (…) kızı hiç sevmedim"448 demekte ve her iki erkek de kadınlığa çizilmiş 

hudutların dışına taşan bu kadına şüphe ve iyimser olmayan duygularla yaklaştıklarını 

hissettirmektedir.  Erkekler arası bu diyalog, Nazım'ın ölüm haberinden sonra Handan'a 

karşı bir öfke ve kötüleme merasimi halini de alır. Hatta Server, Nazım'ın Handan'dan 

uzak düştükten sonra intihar etmesi üzerine Handan için "ne tuhaf yaratık, ne tehlikeli 

bir şey!" diyebilmektedir. Server gibi Refik Cemal'in de Handan'ın arkasından 

konuşması, Fahir'in Seviyye'ye olan ilgisini bastırmak için onun arkasından söylediği 
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kötüleyici cümleleri hatırlatır. Halide Edip bu yolla bir kez daha idealliğiyle arzu yaratan 

ama aynı zamanda kontrol edilemediği için de öfke duyulan bireyselleşmiş- eğitimli 

kadının, erkeklik için nasıl bir endişe kaynağına dönüştüğünü göstermek ister gibidir.  

 Benzer bir şekilde Seviyye Talip romanında Macide ile Seviyye'nin kıyaslanmasına 

ve Seviyye'nin idealliğini vurgulamaya yarayan ikinci plandaki kadın figürü,  Handan 

romanında da vardır. Bu sefer Handan'ın idealliğini kıyas yolu ile gösteren ikinci kadın 

figürü Neriman'dır. Refik Cemal'in gözünden "içtimaiyattan sıkılıyor, tarihi az seviyor, 

hele felsefe okusam açıktan açığa uyuyor"449 cümleleri ile resmedilen Neriman, İngiliz 

eğitimi almış, ancak toplumsal meselelere ilgi duymayan bir kadındır. İlk bakışta Halide 

Edip'in Neriman karakterini, Handan'ın mükemmelliğini konumlandırmak için eksikli 

bir karakter olarak kurguladığı açıktır. Batının fenni bilgileri ile Doğunun felsefi 

maneviyatını kendinde toplamış Handan'a nazire, Neriman siliktir. Ancak bu kıyas, 

Seviyye-Macide ikiliğinde de olduğu gibi ikincil kadın figür aleyhine kötücül bir rekabet 

olarak kurulmamıştır. Neriman ve Handan birbirlerine derin bir sevgi ile bağlıdır; 

dertleşen, birbiri ile anlaşan iki kadındır. Bu bağlamda mesela mükemmel Rakım ile 

mükemmel olmayan Felatun'un birbirine çarpıştırılarak, mükemmel olmayanın aleyhine 

kurulan acımasız denklem, Halide Edip'te yoktur. Hatta Neriman'ın eğitimli bir kadın 

olarak evlendikten sonra silikleşmesi veya silik bir kadın olarak zaten evlilik ile beraber 

bize tanıtılması, evlilik kurumuna dair ince bir eleştiri olarak da okunabilir.  

Handan ve Hüsnü Paşa'nın evliliğinin kötü gitmesi veya Refik Cemal ve Neriman'ın 

evliliğinin yolunda gitmemesi de zaten evlilik ile ilgili eleştiriyi göstermektedir. Ancak 

Seviyye Talip romanından farklı olarak bu kötü giden evlilikler, Seviyye'nin Cemal ile 

evlenmesi gibi ideal bir evliliğin kurulması için zemin değildir Handan'da. Daha ziyade 

Handan gibi ideal bir kadına şüphe ve korku ile yaklaşan, onu kötüleyen erkeklik halini 
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yanıltmak için, yani Refik Cemal'in Handan'a âşık olmasını sağlamak için aralık 

bırakılmış bir kapı gibidir. Belki de feminist kadınlara reddiye ile yaklaşan bir erkeklik 

halini dize getirme motivasyonu da vardır. Çünkü Halide Edip, Server'e yazdığı bir 

mektupta Refik Cemal'e şunları söyletmiştir: "Kadınlar sonsuz birer sinir sistemi, birer 

hiç, birer süs! Erkeklere ruh ve fikir arkadaşı olduğunu savunarak, yıllarca feminizm davası 

çıkardıkları halde, her temiz ve saf şeyi yıkan tahripçiler."450  

Doğrudan kadın düşmanlığı içeren bu sözlerin sahibinin Handan gibi feminist 

çağrışımlar üreten bir kadına tedrici şekilde âşık edilmesi kolay olmayacaktır elbet. 

Refik Cemal ilk başlarda rahatsız olduğu Handan ile Londra'da karşılaşmasına müteakip, 

onunla yaptığı sohbetlerden etkilenmeye başlar. Fazla malumatlı olduğu için öfkelendiği 

ve gözünde "erkekleştirdiği" (çünkü bilgi sahibi olmak erkeklere mahsus bir şeydir!) 

Handan'ın, aynı zamanda duyguları olan bir kadın (çünkü duygusal olmak kadınlara 

mahsus bir şeydir!) olduğunu görmeye başlayınca ondan hoşlanır. "Aşırı" Batılılaşmış 

femme fatallerin cinsel şehveti karşısında kontrolünü kaybeden erkeklik hali, şimdi de 

eğitimli ve iddialı Osmanlı -Türk kadınına duyduğu arzu-nefret ilişkisi üzerinden, 

kudretini yitirme endişesindedir. Ve bu endişeden kurtulması için ancak arzu duyduğu 

kadının "duygusal/dişil" olduğunu görmeye ihtiyacı vardır. Bir kadın yazar olarak Halide 

Edip'in erkek anlatıcı olarak Refik Cemal ile ideal kadın olarak Handan arasında ikiye 

bölünüp parçalanması da, bu parçalanmışlığın içinden attığı isyan çığlığı da tam burada 

başlar.  

Refik Cemal'in Handan'a şefkat duyabilmesi için ilk önce onun kocası Hüsnü Paşa 

tarafından nasıl aşağılandığını ve Handan'ın buna dair nasıl kederlendiğini izlemesi 

gerekir. Çünkü erkek gözünde güçlü bir kadın ancak açıktan açığa aşağılandığına tanık 

olunduğu zaman güçsüzleşir ve bir "çocuk gibi" şefkat duyulacak kişi haline gelir. 
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Bireyliğinden ve cinselliğinden arındırılmış bir kadının sevilebilmesi için ancak "anne-

kadın"a tercüme edilmesi gerektiğinden, çocuksuz bir kadın olarak Handan'ın sevilmesi 

de çok kolay değildir. Çocuk sahibi olmadığı için hâlihazırda "eksik kadın" olan 

Handan'ın, Neriman ve Refik Cemal'in çocuğuna duyduğu şefkat da onun annelik 

duyguları olan "tam bir kadın" olduğunu ispat etmek için romandaki yerini almıştır. Yani 

sevilmek ve arzulanmak isteyen bir kadın olarak Handan'da aslında her şey yerli 

yerindedir. Eğitimli, bilgili, kederlenebilen, hüzünlü, bir erkeğin şefkatiyle 

sarmalanmaya açık, annelik duyguları gösterebilen, tensel arzuları olan, "aşk kadını" 

olmaya hazır, bir erkeğe sohbeti ve fikirleri ile arkadaş olabilen… Kısacası ismi ile 

müsemma, yüz güldüren bir kadındır Handan. Refik Cemal'in ona âşık olmaması için 

aslında hiçbir gerekçe yoktur.  

 Buna rağmen Refik Cemal, ancak Handan menenjit hastalığına yakalanıp belleğini 

yitirmeye başlayınca ona âşık olur. Handan'ın hummalı bir ateşle kendinden geçtiği ve 

ancak sayıklamalar şeklinde konuşabildiği bir ana tanık olan Refik Cemal, bu durumu 

arkadaşı Server'e bir kadının ruhunu bu kadar çıplak görmenin kederli bir şey olduğunu 

söyleyerek anlatır ve ekler "Bu birdenbire bana o kadar derin bir kudret hissi ve mesuliyet 

verdi ki."451  İşte bu kudret hissi artık Handan'ı âşık olunabilir bir kadın yapmıştır. 

Handan belleği silindiği için sahip olduğu tüm rahatsız edici bilgilerden ve iddialardan 

arınmış, Refik Cemal'in deyimi ile "bembeyaz, boş bir dimağ ile yaşayan (…) bir kuzu gibi 

halim ve itaatkâr"452 olmuştur. Bu haliyle Handan "yeni ve cazip bir Handan"dır453 artık 

ve etrafındaki insanlar olmasa, onu yedirip dolaştırmasa "sessiz ve şikâyetsiz ölüp 

gidecek"454 durumdadır.  

                                                            
451Halide Edip, a.g.e.,  s. 181 
452Halide Edip, a.g.e.,  s. 190.  
453Halide Edip, a.g.e.,  s. 190 
454 Halide Edip, a.g.e., s.190.  
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Bu durumu marazi bir sadizm ile Server'e anlatan Refik Cemal, "Bu yeni alil 

Handan, işte bu benim ruhumun sevgilisi"455 demektedir.  Hâlbuki aynı Refik Cemal, 

romanın önceki bölümlerinde arkadaşı Server'e, karısı Neriman'ı şikâyet ederken, 

Neriman'ın "herkes gibi bu memleketin yetiştirdiği bir ruh değil, bir ot, bir çiçek gibi bir 

şey! Memleketin hayatından -ne kadar elim, ne kadar siyah, ne kadar inkıraz müheyya 

olsa- bihaber"456 demekte ve onun toplumsal meselelere olan duyarsızlığını bir eksiklik 

olarak gördüğünü göstererek " Hayatımda Neriman'da yegâne bulamadığım bir şey varsa 

o da bu, kendisince pek nazarî bulduğu bu şeylerle iştigalimi anlamıyor"457 diye 

hayıflanmaktadır. Bir başka deyişle, "bir ot, bir çiçek" gibi gördüğü Neriman ile ilgili 

şikâyet eden Refik Cemal, Handan gibi vatanperver ve toplumsal meselelere duyarlı bir 

kadını ancak "bir ot, bir çiçek" gibi belleksiz olduğu zaman sevebilmiştir.  

Halide Edip'in erkekliğe dair bu eleştirisi, en az Seviyye Talip romanındaki tecavüz 

eleştirisi kadar radikal ve serttir. Seviyye, kontrol edilmek için cinselliği üzerindeki 

otonomisini silen tecavüzü yaşamak zorunda kalırken, Handan ancak kendi hayatı 

üzerindeki denetim ve otonomisini silen bellek kaybı ile âşık olunabilen bir kadın haline 

gelir. Gerçekten de Refik Cemal ile aşk yaşayabildikleri tek süre, Handan'ın hafızasının 

yerinde olmadığı, Sicilya'da kaldıkları kısa dönemdir.  

Buradaki parçalanmışlık kanımca çarpıcıdır! Nasıl ki Refik Cemal'in Handan'a âşık 

olabilmesi için onun "bir kuzu gibi itaatkâr", "bir ot" gibi "bembeyaz boş bir dimağ" 

olması gerekir, Handan'ın da Refik Cemal gibi bir adamla aşk yaşayabilmesi için Osmanlı 

toprakları dışında bir yerde, erkekler ve hayat hakkında her şeyi unutmuş bir şekle 

bürünmesi gerekir. Çünkü erkekler ile ilgili hatırlanacak deneyim, bedeni, aklı ve ruhu 

ile (bir bütün olarak) kadının yok sayılması deneyimidir. Ne de olsa romanda Handan ile 

                                                            
455Halide Edip, a.g.e.,  s.191 
456 Halide Edip, a.g.e.,  s.27. 
457 Halide Edip, a.g.e.,  s.28.  
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ilişki içinde olan her üç erkeğin de- şehvetli ama duygusuz Hüsnü Paşa'nın da (beden), 

vatanperver ama aşksız Nazım'ın da (akıl), âşık ama Handan'ın bireyselliğini 

kaldıramayan Refik Cemal'in de (ruh)- Handan'ın bireyselleşmiş bir kadın olarak 

yalnızlığını ortadan kaldıran bir hali yoktur. Bilakis, bu erkeklerin hiç biri Handan'a 

ihtiyaç duyduğu mutluluğu verememiş, onu anlayamamış, "yüz güldüren bu kadın" ile ya 

onu kederlendirerek ya da onun kimliğini ortadan kaldırarak ilişkilenebilmişlerdir.  

Halide Edip'in belleksiz yapmak suretiyle boş bir levhaya dönüştürdüğü bu ideal 

kadının yıkımı, aslında meşrutiyet erkekliğinin kadına dayattığı ideal kadın tipolojisinin 

de yıkılmasıdır. Meşrutiyet erkekliğinin sipariş bir elbise gibi diktiği tüm ideal kadın 

özelliklerini giyindiği halde Handan'ın ancak kendi olmaktan çıktığı zaman sevilmesi, 

kanımca büyük bir çığlıktır. Bu çığlığı atarken Halide Edip, dönemin hegemonik 

erkekliğinin buram buram aşağılık kompleksi kokan kontrol arzusunu da yine Refik 

Cemal'in ağzından gösterir. Refik Cemal, belleğini kaybetmiş Handan'a olan aşkını ve 

mutluluğunu Server'e yazarken "Saadetimin yegâne emniyetinin onun bu halde 

kalmasında olacağını hissediyorum ve bu hissim beni bir vahşi, bir cani yapacak kadar 

çıldırtıyor. Saçının her temasıyla kendimden geçtiğim bu güzel başa, bir şey vurarak onu 

ebedi bir budala halinde bırakmak arzusu ile kuduruyorum"458demektedir.  Şüphesiz ki, 

aşk yaşanacak belleksiz bir budala olmak ile eğitimli, aşağılanan ve yalnız bir kadın 

olmak seçenekleri arasında sıkıştırılmış bir var olma halinin, kendisine dayatılan erkek 

bakışı altında yaşama şansı yoktur. Bu yüzdendir ki Handan, romanın sonunda ölür.  

Handan'ın ölümü bir bakıma 2. Meşrutiyet'in vatandaş idealinin de öldürülmesidir. 

Bu bölümün başında aktardığım beden-akıl-ruh üçgeninde tanımlanan makbul 

vatandaşın tüm özelliklerini kendinde toplayan kadının, karşısında bu özelliklerin 

hepsini aynı anda anlayacak bir muhatap bulamaması, hem erkekliğin ideal vatandaş 

                                                            
458Halide Edip, a.g.e.,  s.212.  
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mertebesine henüz erişmediğini söyler hem de çizilen vatandaşlık idealinin kadınları 

kapsamadığını imler.  
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BÖLÜM 4 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, ORYANTALİZM VE CİNSEL ENDİŞE  

 

Geç dönem Osmanlı'da "Batılılaşma" paradigması altında ifade edilen 

modernleşme çabalarına içkin cinsel endişenin, toplumun ve devletin yeniden tahayyül 

edilmesinde oynadığı rolü bir önceki bölümde açıklamaya çalıştım. Geniş anlamda ele 

aldığım Oryantalizm söylemi ve bu söylemin yaslandığı hayali, dikotomik karşıtlıkların 

(dişil-eril, geri-ileri, barbar-medeni, karanlık-aydınlık vb.) modernist Osmanlı 

erkeklerinin, hem kendilerini tasavvur edişlerinde hem de hayal ettikleri toplumu inşa 

etme çabaları içerisinde kurucu bir rol oynadığı aşikârdır. Ancak en geniş anlamıyla 

yapılan bu oryantalizm okuması,  Cumhuriyet'e devreden zihinsel mirasa içkin cinsel 

endişenin nasıl devam ettiğini açıklamak ve Türk milliyetçiliği ile sistematikleşen 

modernleşme çabalarının içine gömülü olan çelişkili eril bakışı anlamak açısından biraz 

daha açılmalıdır.  Çünkü oryantalizm, sadece makro düzeyde Batı'nın, farklılık ilişkisi 

üzerinden Doğu'yu bir gösteren (signifer) olarak kurması ve bu gösteren dolayımı ile 

kendini söylemsel ve simgesel düzeyde, bilen/muktedir/üstün olarak inşa etmesinden 

ibaret değildir. Yine oryantalizm, Batı merkezli hegemonik ilişkilerin ve tarihsel 

söylemlerin aynasında, kendini Batı'nın gözünden doğru şekillendiren, direniş ve rıza 

konumlanışlarını bu çerçevede çizen homojen bir Doğu'dan da ibaret değildir. Bunların 

hepsini kapsamakla birlikte, oryantalizm birçok Batılı olmayan milliyetçilikte olduğu 

gibi Türk milliyetçiliğinde de milletleşme sürecinde iş gören mikro-oryantalist süreçler 

olarak işler.  

Bu süreçler mesela,  Gabriel Piterberg,  İsrail, Mısır ve Türk tarih yazımlarındaki 

hegemonik ulusal anlatıları karşılaştırdığı makalesinde belirttiği gibi domestik 
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oryantalizm veya Meltem Ahıska'nın kullandığı şekli ile Garbiyatçılık olarak 

adlandırılabilir.  

Piterberg, domestik oryantalizm kavramını kullanırken toplumsal düzeyde 

deneyimlenen tarihsel süreçlerin ve toplumsal belleğin, resmi tarih yazımı içinde nasıl 

yerinden edildiğini oryantalizm açısından da okur. Siyonist tarihin sürekliliğini inşa 

etmek için milliyetçi elitlerin sürgün olmuş Yahudiler ile Müslüman ülkelerde yaşayan 

Yahudileri "öteki/doğulu" olarak temsil ettiklerini ve Büyük İsrail anlatısından bu 

toplulukları nasıl dışladıklarını gösterir. Siyonizm'in hegemonik söylemi içerisinde 

kendini Batılı olarak konumlandıran milliyetçi elitler için özellikle Müslüman ülkelerde 

yaşayan Yahudiler, en az Araplar kadar "öteki"dir ve Siyonist İsrail'in "Doğu"su olarak 

telaffuz edilirler. Milliyetçi söylemin kurmaya talip olduğu "ulusal bütün" fantazisine 

oturmayan grupların sadece farklı bir ulusal söylemin değil, aynı ulusal söylemin 

nesnesi de olabileceğini göstermek için Piterberg "Domestik Oryantalizm" (domestic 

orientalism) kavramını kullanır.459  

Domestik oryantalizmde "doğulu" olduğu için hâlihazırda karanlık, ilkel, cahil, dişil, 

kirli, tembel, aşağı vb. olarak temsil edilen Ortadoğulu Yahudilerin geri kalmışlığının 

sebebi, Yahudi olmaları değil, İslam kültürüne yakın yaşamaları olarak telaffuz edilir. 

Yani "ulusal bütün" için icat edilen "öz" anlatısına dokunmadan milliyetçi elitler, 

kapsamaya çalıştıkları Yahudi millettaşların "farklılığını" İslam'ın yozlaştırıcı etkisine 

havale ederek onları hayali cemaat içinde varsayarlar. Ama bir farkla… Onlar hayali 

cemaatin sınır boyunda duranlardır; yani Homi Bhabha'nın kavramsallaştırmasına yakın 

bir deyim ile neredeyse milli ama tıpa tıp değil olanlardır.  

Aynı hayali cemaatin içinde iş gören ve hâkim grup tarafından medenileşme 

söylemi üzerinden işlevsel hale getirilen farklı ötekileştirme mekanizmalarını 

                                                            
459 Gabriel Piterberg, "Domestic Orientalism: The Representation of 'Oriental' Jews in Zionist/Israeli 
Historiography", British Journal of Middle Eastern Studies, 23(2), 1996, ss. 125-145.  
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tanımlayan Domestik Oryantalizm kavramı, kanımca geç dönem Osmanlı'dan 

Cumhuriyet'in erken dönemlerine tahvil olan iktidar stratejilerini anlamak açısından da 

yararlıdır. Çünkü hem Batılılaşma ile olan gerilimli ilişkideki kendi kendini oryantalize 

etmeyi hem de bu gerilimli ilişkiyi kendi iktidar tasarımına dönüştüren eril güç ağının 

kendini "medeni/Batılı" olarak kurarken yürürlüğe koyduğu dışlama ve içerme 

mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olur.460 

 Gerçi, "Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet" 

kitabında Selim Deringil, 19. yüzyıl ortalarında hızlanan modernleşme çabalarını "ödünç 

alınmış kolonyalizm" olarak adlandırmayı tercih eder.461 Deringil'e göre, Batı tarafından 

sömürülme ve aşağı olarak görülme endişesi içindeki İmparatorluk merkezi, aynı anda 

da kendi "Doğu"sunu egemenliği altında tutma endişesindedir. Ve aslında bu endişe, 

Şerif Mardin'in merkez-çevre kuramını hatırlatan bir şekilde payitaht ile geriye kalanlar 

arasındaki ilişki matrisini örünütüleyen bir yerdedir. Öyle ki, sadece Payitaht dışında 

kalan vilayetler değil, kentli olmayan göçebe gruplar da medeniyet götürülmesi gereken 

yerlerdir. Merkez dışında kalanlar cahil olduğu için kolay manipüle edilebilecek ve 

dolayısıyla ıslah edilmesi gerekenlerdir.  Bir önceki bölümde de anlattığım gibi "ıslah 

edilmesi gereken Doğu" gibi, "cahil" halk, kadınlar, köylüler, taşra, eğitimsiz erkekler vb. 

merkez dışı görülen tüm unsurlar bu oryantalist bakışın kapsamına girer.  

 Böylesi bir bakışın Cumhuriyet Türkiye'sine devrettiği su götürmez bir gerçektir. 

Ancak Deringil'in de gösterdiği gibi Osmanlı oryantalizmini pratiğe döken elitler, 

aydınlanmacı eğitim almış, İslami tedrisattan da geçmiş devletlû erkeklerdir. Bu elitlerin 

merkezin (İstanbul) dışına bakışı, Cumhuriyet elitlerinin Ankara dışına bakışında olduğu 

                                                            
460 Ulusal Oryantalizm ve Oryantalist Uluslaşma konusunda yapılan önemli bir çalışma bkz: Sevet Erdem, 
"Osmanlı Türk Romanında Ulusal Oryantalizm ve Oryantalist Uluslaşma", İhsan Doğramacı 
Üniversitesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2012.  
461 Selim Deringil, Simgeden Millete: II. Abdülhamid’den Mustafa Kemal’e Devlet ve Millet, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2009, s. 136-139.  
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gibi taşralı, kırsal ya da farklı bir etnisiteye dâhil olanları asimile etmek üzerinden değil, 

bu unsurları asli unsurun bileşeni kılabilmektir. Oysa Cumhuriyet dönemi ile birlikte 

devlet merkezinin kendi dışında kalanları "medenileştirme" misyonu topyekûn bir 

değişime uğramış, domestik oryantalizm, ırkçı, totolojik ve elbette ki cinsiyetçi tüm 

veçheleri ile bir ulusal kalıba dökülmüştür.  

Bu bağlamda domestik oryantalizm, Meltem Ahıska'nın kavramsallaştırdığı şekli 

ile Garbiyatçılık/Oksidentalizm kavramını da çağrıştırır. Ahıska garbiyatçılığı batı-dışı 

bir alanda modernliği tarihsel olarak belirli bir şekilde temsil etme, başkalarına ve 

kendine sunma tarzı olarak açıklar.462 Bu bağlamda garbiyatçılık, tek başına belirli bir 

fikir ile özdeşleştirilen bir bakış olmaktan ziyade iktidar kurucu pratiklerin, söylemlerin 

ve tekniklerin de alanıdır. Oksidentalizm bir iktidar söylemi olarak, oryantalizm gibi bir 

bilgi üretim mekanizması ve tarih yazımı değil, oryantalizme karşı hem bir 

direniş/savunma alanı hem de iktidar kurucu bir yönetme aygıtı olarak karşımıza çıkar. 

Oryantalizm, bilgi sistematiği kuran bir söylem olarak, inşa ettiği epistemik şema ile 

öznelliklere ve yapılara sızan bir bilişsel harita gibi çalışırken, kurduğu Öteki'nde (onu 

ikincil kılmaktan ötürü) hep bir bilinç yaralanması yaratır. Ki bu bilinç yaralanması, 

Öteki'nin direnç ya da savunma meyline girmesini de üreten yerdir.  

Buna mukabil, Oksidentalizm, simetrik bir biçimde oryantalizmin karşısına 

oturtulabilecek bir karşı-söylem ya da terse çevirme değildir. Cinsiyet ve sömürgecilik 

terimleri ile birlikte okursak, oryantalist söylemin eyleyicisi maddi sömürü ilişkilerinin 

etken öznesi olarak iktidar sahibidir; emperyalizm ve kolonyalizmin kudret sahibi 

erkeği olarak dişil olarak konumlandırdığı Doğu kurgusunu hem bir arzu hem bir korku 

nesnesi olarak kuracak iktidara materyal koşullar itibarıyla sahiptir. Ancak kurgusal 

Doğu'nun eril fantazisi, Batı'yı dişil olarak tahayyül eden eril bir pozisyona 

                                                            
462 Meltem Ahıska, Radyonun Sihirli Kapısı, Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, Metis, İstanbul, 2005, s. 
72. 
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konumlanmaya çalışsa bile, materyal koşullar itibarıyla sömürülen, tabi olan, hakkında 

konuşulan olduğundan, eksiklik hissi ile kuşatılmıştır. Ahıska'nın belirttiği gibi 

Oksidentalizm, oryantalizm gibi toplum içindeki yapılar ve bilgi ağlarını yönlendiren 

bilişsel bir rehber vazifesi görecek bilgi üretimini yapamadığı gibi, oryantalizmin 

yarattığı bilinç bölünmesinin, kültürel şizofreninin ürünü olarak karşımıza çıkar.463 Bu 

yüzdendir ki, oksidentalist söylemin kendi yerine ilişkin muhayyilesi baştan 

yabancılanmış ve yaralanmıştır; bir başka dilde konuşan, başka bir zamana yerleşmek 

zorunda kalan ve kendisine dayatılan travma ile başa çıkmaya çalışan savunmacı dil, bu 

yabancılık ve yaralanmışlıktan türer. Velakin, Ahıska oksidentalizmin sadece bir 

savunmacılık ya da direnişçilik olarak görülemeyeceğini göstererek, bu söylem aracılığı 

ile nasıl bir iktidar biçiminin kurulduğunu, iktidarı elinde tutanların bu söylem dolayımı 

ile neyi inşa edip neyi sessizleştirdiğini sorunsallaştırır. Bu mealde Oksidentalizm, 

toplumu idare etmek, toplum içindeki eşitsizlikleri ve çatışmaları yadsımak, iktidar 

sahibi olanların kendi "öteki" yaratımını meşrulaştırmak için kullanılan da bir iktidar 

söylemidir.464 

Bu yüzden devam eden bölümlerde Kemalist elit erkeklerin millet kurma 

sürecinde operasyona koyduğu domestik oryantalist ya da oksidentalist stratejilerinin 

ilk olarak, kadınların ve erkeklerin sosyal statü tayininde nasıl iş gördüğünü 

anlatacağım. Bu tayin esnasında kadınların özgürlük ve eşitlik çabalarının yaralı 

erkekliğin restorasyonu için nasıl sönümlendirildiğini gösterdikten sonra, Mustafa 

Kemal'in bir "Baba" figürü olarak toplumsal alana nasıl geri döndüğünü açıklayacağım. 

Bunu yaparken kadın ve erkek bedenlerinin biopolitika aracılığı ile milliyetçi tahayyül 

içinde nasıl konumlandırıldığını Kemalist iktidarın vatandaş kurgusu üzerinden 

tartışacağım. Daha sonra "dönülmek istenen bir ana rahmi" metaforu gibi duran 

                                                            
463 Meltem Ahıska, a.g.e., s. 73.  
464 Meltem Ahıska, a.g.e., s. 74.  
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Asya'nın hem ulus-devlet sınırlarının hem de milli Türk erkeğinin inşasında nasıl 

kullanıldığını göstermeye çalışacağım. Son olarak da makro düzeyde Batı ve Batılılaşma 

ile kurulan ilişkideki cinsel endişenin Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi gibi projelerle 

nasıl bertaraf edilmeye çalışıldığını ve buradan çıkan milli kimliğin aynı anda hem 

büyüklenmeci hem de aşağılık kompleksi barındıran narsistik ve zenofobik bir kimlik 

olmasını açıklamayı deneyeceğim.  

 

A) YARALI ERKEKLİĞİN RESTORASYONU: 

a) Cumhuriyet Arifesinde Erkekliğin Hal-i Pürmelali:  

"…harb-i hail (korkunç savaş) yüzünden bizde bir kadın inkılabı başladığı inkâr olunamaz. 

Artık kadın çalışmak sahasına atılmıştır. İhtiyacın tevlid ettiği (doğurduğu) bu çalışıp kazanmak 

faidesini kadın ince zekasıyle pekiyi anlamıştır. Bütün mütefekkirimize (düşünürlerimize) borç olan 

şey de kadının geçeceği inkılab geçitine fazilet çiçekleri serpmek… İhtimamla çalışan (kadına) 

yardımcı olmaktır. Yeniliklere özenmesi, çalışmak hakkındaki hevesi bahsus (özellikle) açlığa 

varınca tahammül ve tevekkül gösermesi gibi hasletlere malik olan (Türk kadını) milletimizin 

ihmal edilmeyecek bir mühim rüknüdür (temel direğidir)"465 

Emine Semiye'nin 1917 yılında İleri dergisinde yazdığı bu cümleler Cumhuriyet 

arifesinde yükselen kadın hareketinin bir nevi ilanı gibidir. Daha önce de değindiğim 

üzere, Balkan Savaşları ile başlayan ve Birinci Dünya Savaşı ile devam eden askeri 

seferberlik, erkek nüfusun cepheye gönderilmesine neden olmuş ve kadın işgücüne 

duyulan ihtiyacı artırmıştı. İmparatorluğun yaşadığı mali sıkıntılar ve savaştan doğan 

yoksulluğun kapatılması için kadınlar, daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde 

istihdam edilmeye başlanmıştı ve artık sadece elit kadınlar değil, tüm sosyal 

kesimlerden kadınlar kamusal alanda görünür oluyordu. Savaş koşullarının dayattığı 

                                                            
465 Emine Semiye, "Bizde Kadın İnkılabı", İleri, sayı, 1190, 21 Mayıs 1921, aktaran Yaprak Zihnioğlu, 
Kadınsız İnkılap, s. 82-83.  
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askeri malzemelerin imalatı ve ticaret sektörü yanında kadınlar, yol yapımı, sokak 

temizliği gibi beledi işler ile ikinci derece askeri466 ve bürokratik görevlerde de istihdam 

ediliyorlardı.  Bir başka deyişle, bir süredir özellikle Kadınlar Dünyası dergisinde 

kadınların "Biz Osmanlı kadınları artık kurun-ı vusta hayatı yaşamaya mütehammil 

değiliz. (…) Biz de çalışmak, adab-ı milliye, ahkâm-ı diniyemize riayetkâr olarak çalışmak 

isteriz"467 gibi cümleler ile ortaya koydukları çalışma talebi, savaşlar nedeniyle cevap 

buluyordu. Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın girişim ile kurulan Osmanlı Kadınları 

Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyyesi çatısı altında darüssınaalar ve atölyeler açılıyor, önce 

İstanbul'dan, daha sonra da başka şehirlerden on binlerce kadın ucuz işgücü olarak 

istihdam edilmeye başlıyordu.468  

Kadınların ekonomik yaşama dâhil olması, kamusal hayatın düzenlenişi ile ilgili 

devletin yeni girişimler yapma ihtiyacını doğuruyor, bu yüzden de devlet erkânı ilk defa 

medeni haklar, özellikle de evlilik konusunda kadınların dile getirdikleri taleplere "ilgi 

duymaya" başlıyordu. Mesela 1876 yılında yayınlanan Mecelle'de eksik bırakılan 

evlenme ve boşanma konuları, 25 Ekim 1917 yılında yayınlanan Hukuk-i Aile 

Kararnamesi ile ele alınmıştı. Kısa bir süre sonra yürürlükten kaldırılacak olan Aile 

Kararnamesi ile devlet, ilk kez evlenme akdine müdahale ediyor, çok eşle evlenme, gayri 

Müslimlerin evlenmesi ve boşanma gibi konuları düzenliyordu.469 Bir başka deyişle, 

kadın bedeni nüfus üretimi ile bağlantılı olarak ilk defa devletin düzenleyici pratiklerinin 

konusu olmaya başlıyordu. Bu gelişmelerin yanında kadınlar, savaş yaralıları için 

hemşirelik, hastabakıcılık gibi görevlerde yer alıyor, artan yoksulluğa karşı yardım 

                                                            
466 Osmanlı Kadınları Cemiyet-i İslamiyyesi'nin kurulmasının ardından cemiyet aracılığı ile Birinci Ordu 
çatısı altında Kadın İşçi Taburu da oluşturulmuştu. Burada kadınları bir kısmı ücretli memur olarak 
istihdam edilirken, diğerleri de tahsisatlı, yevmiyeli işçiler olarak istihdam edilmişlerdi. Zafet Toprak, 
a.g.e., s.7.  
467 "Çalışmak Hakkımızdır", Kadınlar Dünyası, sayı 19, 22 Nisan 1913, Feminizm Kitabı: Osmanlı'dan 21. 
Yüzyıla Seçme Metinler, (der.) Hülya Osmanoğlu, Dipnot Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 72-73.  
468 Zafer Toprak'ın aktadığına göre, bir kereseinde İzmir'den İstanbul'a 80 bin kadın işçi gönderilmişti. 
Zafer Toprak, a.g.e, s.6.  
469 Zafer Toprak, a.g.e., s.13.  
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kampanyaları düzenliyor, özellikle 1918 sonrasında da İstanbul ve Anadolu'nun işgaline 

karşı örgütlenen direniş teşkilatlarında görev alıyorlardı.470  

1918-1923 arası dönem, kadınların kamusal görünürlüğüne de paralel olarak, 

süregelen "Türk kadını nasıl olmalıdır?" sorusunun tartışılmasını yoğunlaştıran bir 

dönem olmuştu. Gerçi mevcut düzenin kabuk değiştirmeye başladığı her konjonktürde, 

modern iktidarların kadınların nasıl olması gerektiği ile ilgili soruları ve cevapları hep 

vardı. Ancak bu dönemde, Genç Osmanlılar arasında vuku bulmuş erkekler arası 

diyalogdan farklı olarak, "kadınların nasıl olması gerektiği" sorusuna dönemin feminist 

hak savunucuları ve bazı pro-feminist erkekler de artık daha aktif şekilde müdahildi. 

Örneğin, Sabiha Zekeriya (Sertel) Büyük Mecmua'da feminizm savunusu yaparken, 

Darülfünun mezunu genç kadınlar Asri Kadın Cemiyeti'ni kuruyor, Genç Kadın dergisini 

yayınlıyorlardı.471 Yine bu dönemde Celal Nuri ve Suphi Nuri'nin çıkardığı İleri dergisi 

hem söz konusu yazarların pro-feminist yazılarına hem de Halide Edip, Latife Hanım ve 

Nezihe Muhiddin gibi isimler başta olmak üzere dönemin kadın hakları savunucularına 

bir kürsü oluyordu.472  

Ancak belirtmem gerekir ki, kadınların sosyal ve ekonomik statüsünde bir 

"ilerleme" gibi duran bu gelişmeler, birçok Avrupa ülkesinde de olduğu gibi, Cumhuriyet 

arifesinde de, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte yaralanan "erkek(lik)lerin" iktidar 

restorasyonu için bir hazırlık süreci gibiydi. 1914-1918 arası dönemde birçok Avrupa 

ülkesinde kadınlar, savaşın yarattığı "erkek(lik) kaybı" dolayısı ile çalışma yaşamında 

görünür olabilmişti. Örneğin, Fransa'da cepheye giden erkeğin işini ailesinden bir kadına 

verme uygulaması ile beraber kadınlar geleneksel erkek sektörlerine de dâhil olmaya 

                                                            
470 İngiliz belgelerinden hareketle yaptığı çalışmada Bilge Criss, İstanbul'un işgali sırasında kadınların 
direniş örgütlerine katılımını da inceler. Bkz. Bilge Criss, İşgal Altında İstanbul (1918-1923), İletişim 
Yayınları, İstanbul, 1994, s. 179-183.  
471 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.84 
472 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.85 
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başlamışlar; mühimmat sanayi başta olmak üzere birçok sektörde istihdam edilmişlerdi. 

Savaş öncesi Fransa'daki toplam işgücünün %30'unu oluşturan kadın işçi oranı, 1917 

yılında %40'a ulaşmıştı.473 Benzer şekilde İngiltere'de de "seyreltme anlaşmaları" 

denilen anlaşmalarla kadınların "erkek işi" olarak görülen sektörlerde çalışmaları için 

düzenlemeler yapılıyordu. Birçok işveren ve sendikanın itirazına rağmen kadın işgücü 

çalışma yaşamına dâhil ediliyor, işverenlere ve sendikacı erkeklere, savaş sona erdiğinde 

kadınların işten çıkarılacağı taahhüdü veriliyordu.474 1914 Temmuz ayından 1918 

Kasım ayına kadar geçen süreçte İngiliz kadınlar silah sanayii, ulaşım, banka ve kamu 

hizmeti sektörlerinde istihdam edilmişler, sayıları 3,3 milyondan 4,9 milyona çıkmıştı. 

Almanya'da ise kadınlar, savaş sanayi yanında, askerler için sırt çantası, gaz maskesi, 

çorap gibi ürünleri üretmek üzere ev bazlı işçiliğe de yönlendirilmişlerdi. İngiltere'de 

olduğu gibi Almanya'da da sendikacı erkekler ve işverenler kadınların istihdam 

edilmesine karşı çıkmışlar, fabrikalarda istihdam edilen kadınlar işe girerken tarihsiz bir 

istifa mektubu imzalamak zorunda kalarak iş başı yapabilmişlerdi.475  

Dört buçuk yıl kadar süren Birinci Dünya Savaşı sürecinde, Fransa'da 8 milyon, 

Büyük Britanya'da 5,7 milyon ve Almanya'da da 13 milyon erkek silahaltına alınmıştı. Bu 

dönem öncesinde "oy hakkı" için binlerce kadını miting meydanlarına toplayan Fransız 

feministler de, anarko-feminist mücadele yöntemleri ile tarihe geçen Pankhurstler de 

savaş süreci boyunca ulusal davaya yönelmek zorunda kalmışlar, hak talebi etrafında 

kümelenen feminist mücadele, milliyetçi söylem tarafından gölgelenmişti. Avrupalı 

süfrajetlerin "ulusal mücadele için seferberlik" ile "oy hakkı mücadelesi" arasında 

                                                            
473 Françoise Thebaund, "Büyük Savaş ve Cinsel Bölünmenin Zaferi", Kadınların Tarihi: Yirminci 
Yüzyılda Kültürel Bir Kimliğe Doğru, (ed.) Georges Duby & Michelle Perrot, (çev.) Ahmet Fethi, İş 
Bankası yayınları, İstanbul, 2005, s.39 
474 Françoise Thebaund, a.g.m,  s. 41 
475 Françoise Thebaund, a.g.m, s.40. 
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bölünmesine neden olan tartışmalarına benzer tartışmalar476, Amerikalı süfrajetler 

arasında da yaşanmış, savaş, kadınların ucuz emek olarak ekonomiye dâhil oluşunu 

artırırken, kadın haklarının söylemsel alanını daraltmıştı.477 Osmanlı feministleri 

arasında "oy hakkı" tartışması Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında başlayacak 

olmakla birlikte, savaş sürecinde Osmanlı feministleri de Avrupalı kız kardeşleri gibi 

ulusal davaya yönelmişler ve cephe ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyaları 

düzenlemişlerdi.  

Ülkelerin özgül ekonomik ve sosyal koşullarına göre nüans farklılıkları gösterse de 

cinsiyet ilişkilerinin yeniden yapılanması bakımından Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı 

sonuçlar, Avrupa devletleri ile Cumhuriyet arifesindeki Türkiye için hemen hemen aynı 

idi. Bir kere, savaşa giden erkekler arasında geride bıraktıkları kadınlar tarafından 

aldatılacakları korkusu ciddi bir endişe kaynağı olmuştu. Kadınların ekonomik güç 

kazanmasına paralel olarak "eve ekmek getiren baba" figürü sembolik düzeyde erozyona 

uğramış, cephedeki askerlerde, kadınları, evi ve evdeki iktidarı kaybetme endişesi ciddi 

biçimde artmıştı. Bu yüzdendir ki birçok devlet, kadınların çalışma yaşamına girmesine 

paralel olarak cinsel denetimi artırmış ve cephedeki askerin "kocalık görevini" 

üstlenmişti.  

Örneğin, Almanya'da cinsel ilişkiye giren asker eşleri "vefasız kadınlar" olarak 

basında ifşa ediliyor, para ve hapis cezasına çarptırılıyorlardı. İngiltere'de kadınların 

birahanelere gitmeleri ve gece sokağa çıkmaları yasaklanırken, Fransa'da da "ahlaksız 

karısı"nı öldüren askerlere mahkemelerde ceza indirimi uygulanıyordu. Osmanlı'da ise 

kadınların istihdamı amacıyla kurulan Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti 

                                                            
476 Jo Vellacott, "Feminist Consciousness and the First World War", History Workshop, Spring, no.81, 
1987.  Angela K. Smith (ed.) Women's Writings of the First World War, Manchester University Press, 
Manchester & New York, 2000.  
477 Sandra Adickes, "Sisters, not demons: the influence of british suffragists on the American suffrage 
movement", Women's History Review, Volume 11, Issue 4, 2002, pp.675-690.  
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nizamnamesi gibi kadınların çalışma hayatına girmesini teşvik eden birçok metin içinde, 

kadınların iş bulurken "namuslu olmaları gerekliliği" vurgusu yapılıyor; "kendilerini 

namuskarane temin-i maişete alıştırmaları" telkin ediliyordu.478 Birinci Ordu altında 

kurulan Kadın İşçi Tabur'unda görev alan kadınların "idare-i kelam, tavır ve hareketleri" 

ile iffet ve namusları özellikle gözetilirken, daha önce de bahsettiğim evlilik teşviki 

uygulamaları ve evlenme-boşanmayı düzenleyen kararnameler gibi pratikler devletin 

ataerkil aileyi muhafaza çabaları olarak ortaya çıkıyordu. Mesela Hukuk-i Aile 

Kararnamesi evlenme ve boşanma meseleleri yanında "kadınların yanlarında bir erkek 

akrabaları olmadan seyahat edemeyecekleri"479 gibi maddelerle kadınların hareket 

alanını da kontrol altında tutmaya çalışıyordu ki, bu da devletin "kocalık" rolüne 

bürünmesinin bir başka göstergesi idi.  

Birinci Dünya Savaşı'na katılan birçok ülkede olduğu gibi Osmanlı'da da savaş, 

erkek bedeni ve onun etrafında oluşturulan metaforik-söylemsel düzeni yerinden 

ediyor, Batılılaşma karşısında süregelen "erillik kaybı" endişesinin mahiyetini oldukça 

genişletiyordu. Örneğin, "milli aile"nin "Babası" olmak için bir süredir "beden-akıl-ruh" 

üçgeninde çizilen erkek vatandaşın bedeni, "kahraman" olmak için gittiği cepheden 

yaralı, sakatlanmış, bozulmuş bir beden olarak dönüyordu. Bedenin kültürel temsili, 

iktidarın tabi kıldığı bireyler ile olan ilişkisi gibi, aileden ekonomiye, gündelik hayattan 

eğitime kadar inşa edilmiş tüm güç ilişkileri ağını doğrudan etkilediğinden, bu temsilin 

sakatlanması, söz konusu tüm iktidar ağının sakatlanması manasına geliyordu.  19. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren "Hasta Adam" ya da "dişil Doğu" olmadığını (yani 

bütün/tam/eril olduğunu) çeşitli biçimlerde kanıtlamaya çalışan bir erkeklik temsilinin, 

"dişil Batı" karşısında verilmiş bir savaştan yaralı ve yenilmiş olarak dönmesi, sadece 

                                                            
478 Zafer Toprak, "Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, Kadın Askerler ve Milli Aile" , Tarih ve Toplum, 
Mart 1988.  
479 Zafer Toprak, "Cumhuriyet Arifesi Evlilik Üzerine Bir Anket: Görücülük mü Görüşcülük mü?", Tarih ve 
Toplum, c.9, sayı 50, 1998, s.32-33.  
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beden ve beden dolayımıyla kurulmuş iktidar ilişkilerinin değil, ideolojik düzeyde 

süregelen narsistik yaranın da kanaması anlamına geliyordu.  

 Erkeklerin cepheden vücutları eksilmiş olarak dönmesi, "vatandaşın" devlet ile 

kurduğu ilişkinin mahiyetini de yerinden ediyor, bedenen sakatlanmış erkekliğin, ruhen 

ve aklen devlete bağlanması zorlaşıyordu. Öyle ki, bir disipline etme tekniği olarak 

devletin erkek bedenine kazıdığı kahramanlık imgeleri yerini sakatlanmış bedene, bu 

beden dolayımı ile de yaralanmış devlet-vatandaş ilişkisine bırakıyordu. Ölüm korkusu 

yaşamak ya da birinin ölümüne tanık olmak, ulusun (kadının) ve vatanın (namusun) 

"koruyucusu" olarak imlenmiş, "kahraman" olarak sembolize edilmiş erkeğin, evine 

dönmek için yakaran ve annesini özleyen bir oğlan çocuğuna dönüşmesini sağlıyordu.480  

Savaşın dehşetinden ve kaosundan uzak ev özlemi, askerler arasında yaygınlaşırken, 

ölmek ile ordudan firar etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalan erkekler, 

Birinci Dünya Savaşı ve takip eden Kurtuluş Savaşı süreçlerinde asker kaçağı olmaya 

meylediyorlardı.481 Zürcher, Birinci Dünya Savaşı'ndaki asker firarlarını incelediği 

makalesinde Osmanlı ordusundan firar edenlerin diğer ülkelerin ordularındaki firarların 

sayıca çok üstünde olduğunu anlatır.482 Rakamsal olarak firari askerlerin sayısı tam 

olarak bilinmese de 1917 yılı itibarıyla Osmanlı ordusundan 300.000 civarında askerin 

firar ettiğini söyleyen kaynaklar vardır.483 

Bunun yanında, ölüm korkusu ile yüz yüze gelmek, cephedeki askerde "anne" 

arayışını çoğaltıyor, yaralı askere "anne şefkati" ile şifa veren hemşire figürü ile "ulusun 

                                                            
480 Savaşın erkekler arasında "anne" ihtiyacını tetiklemesi sadece 1. Dünya Savaşı'nda değil, 2. Dünya 
savaşında da tüm ülkelerde yaşanan bir durum. Bkz. Margaret Higonet, Behind the Lines: Gender and 
the Two World Wars, Yale University Press, New Heaven, 1987.  
481 Örneğin ordu kumandanlığı yapmış Ali İhsan Sabis, Osmanlı ordusundan firarların 1914 yılında 
başladığını ve sürekli olarak arttığını anılarında anlatır. Bkz. Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım, Cilt 2, 
Güneş Matbaası, Ankara, 1951, s.93.  
482 Eric J. Zürcher, "Hizmet Etmeyi Başka Biçimlerde Reddetmek", Çarklardaki Kum: Vicdani Red, 
Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, (ed) Özgür H. Çınar & Coşkun Üsterci, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2008, s.63-64.  
483 Hakan Yaşar, "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti'nin Firari Askerler Sorununa Dair Genel 
bir Değerlendirme", Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XVI, 2016 Bahar, s. 9.  
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çocuklarına" kanat geren öğretmen kadın figürü, ulusal alegoride hiç olmadığı kadar 

önem kazanıyordu. Erkeklik ile milliyetçiliğin inşasının iç içe geçmişliği ya da 

birbirinden ayrılmaz bir bütünleşiklik içinde olması dolayısıyla, sakatlanmış- eksilmiş 

erkek bedeninin ulusal sembolizasyondan dışlanması, iktidarın bekası açısından elzem 

oluyordu. Aksi durumda yaralanan erkek bedeni, düşkün devlet imgelemini 

güçlendirecek, milletin imkânsız bir birliktelik olduğunu perdeleyen milliyetçi fantazinin 

sembolizasyonu akamete uğrayacaktı. Bu yüzdendir ki, bütün milliyetçiliklerde olduğu 

gibi484, Cumhuriyet ile birlikte inşası hızlanan Türk milliyetçiliği de, enkaza dönüşmüş 

erkek bedeninin ulusal sembolizasyon içinde görünür olmasını engellemek için anonim 

kahraman erkek olarak Mehmetçik simgeselleştirmesine gidecekti. Kahraman erkekten 

sakatlanmış erkeğe, güçlü askerden bilinmeyen askere doğru geçen bu imgelem, erken 

dönem Cumhuriyet romanlarında da işlenecek, ideal erkek, askeri bir görünüme 

bürünürken, ideal Türk kadını figürü olarak da öğretmen ve hemşire kadınlar 

romanlarda bolca yer bulacaktı.  

Şüphesiz ki, savaşan ülkelerin hemen hepsinde yaşanan ve "de-maskulinizasyon" 

olarak da terimleştirebileceğimiz "erillik kaybı" endişesi, sadece erkek bedeninin "güçlü 

ve kahraman" olarak biyopolitik yeniden inşası veya yeniden temsili ile giderilebilecek 

bir endişe değildi. Avrupa ülkeleri de Osmanlı da savaş boyunca ciddi sarsıntı geçiren 

ataerkil toplumsal düzenekleri yeniden tesis etmek için, erkeğin ev içindeki iktidarını 

iade etmek, "eve ekmek getiren baba" ve "aile reisi" figürünü tamir etmek üzere 

ekonomi-politik düzeyde bir dizi uygulamayı yürürlüğe koydular. Hem Batı'da hem de 

Osmanlı'da devlet erkini elinde tutan erkekler, cepheden dönen erkeklere işlerini iade 

etmek için kadınları işten çıkarırken, ulusun çocuklarını doğuracak anneler söylemini 

                                                            
484 1. Dünya Savaşı sonrasında "ulusun erkeklerinin" savaş ile yüzleşmekteki sıkıntılar ve "yere 
düşen/yıkılan asker" imgeleminin nasıl yeniden kurgulandığını anlatan çalışma için bkz. George L. Mosse, 
Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford University Press, New York, 1991.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



253 
 

kamusal alana geri çağırdılar.485 Bir başka deyişle, yaralanmış erkekliğin restorasyonu 

ile savaş sonrası ekonominin, siyasetin ve kültürel alanın yeniden düzenlenmesi iç içe 

geçti. Ve erkeklik, tüm savaşan ülkelerde "evin reisi- babası", "ekonominin işçisi" ve 

"devletin yöneticisi" olarak yeniden tanımlanırken, kadınlar nüfus üretecek bedenler 

olarak konumlandırıldı.  

Erkeklik restorasyonu ve ataerkil düzenin yeniden kurgulanması açısından Batılı 

devletler ve Türk milliyetçileri benzer pratikler ortaya koysalar da, Batılı olmayan bir 

bağlam olarak Türkiye'nin, geç dönem Osmanlı modernleşmesinden devşirdiği kendine 

münhasır gerilimleri vardı. Daha önceki bölümlerde detaylıca açıkladığım üzere, 

sembolik sistemi düzenleyici bir otorite figürü olarak "Baba" yokluğu süregelen bir 

sancıydı ve yetimlik duygusu ile kuşatılmış, muktedir olamayan, ergenlik halinden bir 

türlü çıkamayan bir erkeklik sosyolojisi yaratıyordu. Bir cinsiyet yapılanması olarak bu 

arada kalmış/ergen erkeklik halini sarmalayan İslami ethos, Osmanlı-Türk 

modernistlerinin modernite ile kurdukları ilişkiyi mütereddit bir karaktere 

büründürüyor; ihtişamlı Osmanlı geçmişinin yarattığı kibir ile Batılılaşma karşısında 

yaşanan aşağılık kompleksi arasında yarılmalara neden oluyordu. Devlet merkezinin 

çevre üzerindeki denetim ve kontrol gücünün tesisi için kamusal alanı biçimlendiren 

söylemlerin stabilizasyonu şart idi, ancak, gerek mutaassıp modernleşme anlayışının 

barındırdığı çelişkiler, gerekse yaşanan savaşlar dolayısı ile bu stabilizasyon bir türlü 

gerçekleşemiyordu.  

Mutaassıp modernleşme anlayışındaki İslami ethos, artık imparatorluğun birliğini 

sağlayacak psişik zamk işlevini kaybetmişti; fakat hala devlet pratiklerini çevreleyen bir 

hare gibi, başka bir toplumsal tahayyülün imkânlarını da sendeleten bir kültürel şema 

                                                            
485 1920'ler ile birlikte Fransa'da gebelik önleyicilerin tanıtımı ve kürtaj yasaklanırken, Sovyet devrimi ile 
Rus kadınların kazanmış olduğu kürtaj hakkı da Stalin tarafından kaldırıldı.  Sadece Batı Avrupa'da değil, 
sosyalist SSCB'de de yürürlüğe koyulan kürtaj yasağı ataerkinin tüm ideolojilerin üzerinde bir yerde 
durduğunu çok iyi örnekler. 
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olarak kalmıştı. Bu kültürel şema, geçmiş ile kurulan ilişkiyi dönüştürüp bu geçmişi yeni 

bir geleceğin zemini yapamadığı gibi, yeni bir devlet ve toplum organizasyonuna mahal 

verecek yaratıcı yıkım olanaklarını da tıkamaktaydı. Daha da ötesi Batılılaşma ile 

özdeşleştirilen modernleşme çabaları içerisindeki Doğu-Batı (dişil-eril, çocuk-yetişkin, 

karanlık-aydınlık vb.) gerilimi, İslami kimliği, paradoksal bir biçimde hem toplumsal 

otantizmi ve farklılığı imleme alanı yapmakta, hem de kendi kendini oryantalize etme 

dolayımı ile oryantalist söyleme tabi olma alanı olarak işlemekteydi. Bir "tamlık 

fantazisi" olarak erkekliğin, böylesi yarık ve kaygan bir alandan doğru kendini restore 

etmesi mümkün değildi. Üstelik de savaş dolayısı ile kamusal alanın giderek feminize 

olduğu bir ortamda…  

Bu sebeplerledir ki, Cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkan milliyetçi- modernist 

iktidar, Osmanlı modernistlerinin İslami ethos ile kuşanmış geçmiş algısını ve devlet 

muhayyilelerini yeni toplumsal tahayyülden ayıklamaya girişti. Yeni bir "Baba" etrafında 

kurumsallaştırılacak olan Cumhuriyet rejimi, zaman ve uzam algısını köklü bir 

dönüşüme uğratarak bir ulus-devletin yapı taşlarını kuruyor ve bu yolla radikal bir 

dönüşüm gerçekleştiriyordu. Bunu yaparken de ilk önce kadınların yerini tayin etmek 

üzerinden işe koyuldu. Batılı olmayan milliyetçiliklerde gördüğümüz iktidarların yaptığı 

gibi "dışarısı"(kamusal) ve "içerisi"ni (özel alanı) yeni terimlerle tanımlarken, hem 

kadınları (kadınlara rağmen) domestik oryantalist bakışının nesnesi kılarak 

araçsallaştırdı, hem de 1920'lerin ortalarından itibaren yürürlüğe koyduğu biyopolitik 

iktidar stratejileri ile milliyetçi fantaziyi bedenlere yazarak milli kadınlığı ve erkekliği 

inşa etti. Şimdi bu süreçlere biraz yakından bakalım. 
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b) Erkek Kardeşler- Çocuk Kadınlar: Sönümlenen Kadınlık 

Bir erkeklik restorasyonu olarak Türk milliyetçiliği ve Cumhuriyet projesinin 

yürürlüğe koyduğu modernist politikaların kendi başına bir demokratikleşme 

sağlamadığının en önemli kanıtlarından bir tanesi, Kadınlar Halk Fırkası için ortaya 

koydukları talepleri reddedilen ve daha sonra Türk Kadınlar Birliği çatısı altında 

mücadele etmeye çalışan kadınların başına gelenlerdir. Osmanlı feminist hareketinden 

gelen (ve tıpkı Fransız kız kardeşleri gibi) Cumhuriyet'in kadınlara eşitlik ve özgürlük 

getireceği umudunu taşıyan kadınlar, daha Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eril 

iktidarın hedefi haline getirilmişler ve kısa bir süre içinde de kamusal alandan 

dışlanmışlardır. Feministlerin kamusal alandan kovulması, sadece kadın hareketinin 

milliyetçi proje içerisinde sönümlenmesi sonucunu değil, tüm kadınların, Kemalizm'in 

domestik oryantalist potası içerisinde eritilmesine ve eril iktidarın "Batılılığını" 

("medeniyetini", "tamlığını", "erkekliğini") kanıtlayacağı bir mecraya tercüme 

edilmesine mahal verdiği için Türk milli erkekliğinde kurucu öneme haizdir. 

Daha önceki bölümlerde anlattıklarımdan da takip edilebileceği üzere, 1908 

sonrasında güçlenen Osmanlı Kadın Hareketi'nin yarattığı mücadele mirası, Cumhuriyeti 

kadın ve erkek vatandaşlar arasında eşitlik kuracak bir sistem olarak gören kadınlar için 

ciddi bir hareket zeminidir. Nitekim 1922 yılı sonlarında TBMM'de yaşanan güç 

savaşlarına mukabil Halk Fırkası adıyla partileşmeye gideceğini duyuran ve 1923 

Nisan'ında da Dokuz Umde'yi486 yayınlayan Müdafaa-i Hukuk grubunun girişimleri, 

feminist kadınları bir süredir dile getirdikleri siyasal hak talebi konusunda 

cesaretlendirmişti. Mustafa Kemal etrafında toplanan Birinci Grup ile bu grubun 

                                                            
486 Dokuz Umde 8 Nisan 1923 yılında ilan edilmiştir. Bu metinde ulusal egemenliğe bağlılık, saltanatın 
kaldırılması kararının değiştirilmezliği, ulusal güvenliğin sağlanması, ekonomk ve sosyal kalkınma, 
zorunlu askerlik süresinin kısaltılması, ordu mensuplarının refahının sağlanması, bürokraside reform ve 
ekonomik girişimlerin teşvik edilmesi vurgulanmıştır. Cemil Koçak, "Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk 
Cemiyeti'nden Halk Fırkasına", Çağdaş Türkiye Tarihi (1908-1980), (ed.) Sina Akşin, Cem Yayınları, 
İstanbul, 2000, s.131 
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muhalifi İkinci Grup arasındaki gerilimleri aşmak, İkinci Grubu azınlığa düşürüp iktidarı 

tek elde yoğunlaştırmak amacıyla TBMM Nisan 1923'te seçim kararı almış ve seçim 

yasasında bir değişiklik önerisi tartışmaya başlamıştı.  

Birinci Gruba mensup olan Yunus Nadi tarafından hazırlanan bu öneriye göre on 

sekiz yaşını bitirmiş her erkek seçimlerde oy kullanabilecekti. Her elli bin erkeğe bir 

mebus seçilmesini öngören tasarıya, savaştan dolayı erkek nüfusunun azalması 

dolayısıyla her yirmi bin erkeğe bir mebus seçme önerisi getiriliyordu. Tahmin 

edilebileceği üzere, kadınların oy kullanması üzerinde bile durulmuyor; İkinci Gruba 

mensup Hüseyin Avni Bey gibi kişiler "kadınların oy kullanacak olgunluğa sahip 

olmadığını" ileri sürerek, "aile reisi" olarak kocalarının oy kullanmasının yeterli 

olacağını söylüyordu.487 Yani aralarındaki tüm iktidar çatışmasına rağmen TBMM'de 

bulunan mebus erkekler, "Erkek Kardeşler Sözleşmesini" çağrıştıran bir şekilde 

kadınların oy kullanacak kadar olgun olmadıkları konusunda mutabık oluyor, ataerkil 

"aile reis"liği hususunda sözleşiyorlardı.488  

Kadınları "çocuklaştıran" bu yaklaşım Genç Osmanlılarla başlayan ve Jön Türklerle 

devam eden domestik oryantalist bakışın kabuk değiştirmiş vesayetçi bir uzantısı 

gibiydi. Bu dönemde mebus koltuklarında oturan erkeklere göre kadınlar evlendikleri 

kocalarını, yani "aile reislerini" evlenmek suretiyle onayladıklarından, aile reislerinin 

kullanacağı oyu da onaylıyorlar demekti. Bu yaklaşımın cinsiyetçi olduğunu 

tekrarlamaya lüzum yok. Kanımca burada esas ilginç olan nokta, ataerkil düzenin 

taşıyıcılarının ev içindeki ve toplumsal alandaki iktidarı erkekliğin "reis"liğine yeniden 

devretmek için anında ve ihtilafsız bir şekilde ortaklaşabilmeleridir. Nitekim daha 

sonraları kurulacak olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programında da, muhalif grubun 

                                                            
487 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e, s.121.  
488 Zihnioğlu, Tunalı Hilmi Bey'in kadınların oy kullanmasını savunması üzerine meclisteki erkekler 
tarafından masalara vurmak suretiyle protesto edildiğini ve susturulduğunu anlatır. Yaprak Zihnioğlu, 
a.g.e, s.121 
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kuracağı Terakkiperver Halk Fırkası programında da kadın haklarına dair tek bir cümle 

bile yer almayacaktır.  

Ancak dönemin kadın hareketi öncüleri için erkeklerin kadın haklarını görmezden 

gelmesi kadınların yasalar önünde eşitlik talep etmesine bir engel değildi. Savaş 

koşulları içerisinde oy hakkı mücadelesi vermek siyaseten çok mümkün olmadığı halde 

kadınlar 1919'dan itibaren oy hakkını telaffuz etmeye başlamışlardı. Mesela Müfide 

Ferit, 1919 yılında Türk Kadını dergisine yazdığı "Feminizm" başlıklı makalesinde açık 

bir feminist tavır alarak kadınların oy hakkını savunmuştu.489 Bu yazısında Müfide Ferit 

feminizmi "kadınların medeni, içtimai ve siyasi haklarda müsavi olmalarını istemek" 

olarak açıklamış, kadınların kendilerini ilgilendiren meselelerde "hakk-ı kelamları" 

olması gerektiğini söyleyerek buna karşı çıkanları feminizm düşmanları olarak 

tanımlamıştır. Bugün bile okunduğunda güncelliğini koruduğunu görebildiğimiz bu 

yazıda Müfide Ferit, feministlere karşı olanları "hodbin aile reisleri, iktisadi mevkilerinin 

fakirleşeceğini zanneden sahibi sanatlardan, rekabetten korkan politikacılardan ve kadını 

daima kendilerine münhasır, şahsiyetsiz birer zevk aleti bırakmak isteyenler"490 olarak 

sıralamıştır.  Bunun yanında 1921 yılında yeniden yayınlanmaya başlayan Kadınlar 

Dünyası dergisi kadınların seçme-seçilme hakkını ifade eden "hakk-ı intihab"ı amaçları 

arasına koymuş ve bu dönemden itibaren savunmaya başlamıştı.491 Feminist kadınlar 

tarafından yeni yeni filizlendirilen bu talebin hayat bulması için örgütlenmeye gidilmesi 

gerekiyordu. Bu yüzden, TBMM'nin seçim kararı almasından bir ay kadar sonra Nezihe 

Muhiddin başta olmak üzere Osmanlı feminist hareketinden gelen kadınlar, Türk 

                                                            
489 Mine Koçak 4 Nisan 1919 tarihli bu yazıyı olduğu gibi Tarih ve Toplum Dergisi'nde yayınlamıştır. Mine 
Koçak, "Feminizm", Tarih ve Toplum, Sayı 183, Cilt 31, Mart 1999, ss.35-39.  
490 Mine Koçak, a.g.m.  
491 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2012, s.155.  
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kadınlarının siyasal haklarını kazanma kararlılığını beyan ederek bir Kadınlar Şurası 

(Kongresi) toplayacaklarını söylediler.  

Kadın Kongresi'ne sadece İstanbul'da örgütlü bulunan kadın derneklerinden değil, 

Anadolu'da bulunan kadın örgütlenmelerinden de temsilcilerin katılacağı duyuruldu. 

Biraz ilerde göstereceğim üzere, bu dönemde kadınların kamusal alanda görünür 

olmasına tepki olarak şehirli feminist kadınlara yönelik bir ötekileştirme kampanyası 

inceden inceye başlamıştı. Feminist hak taleplerini "zamansız" ve "aşırı" bulan elit 

erkekler, Cumhuriyet'i kuran ve kurtuluş mücadelesini verenlerin esasen köylü, fedakâr, 

anne kadın olan Anadolu kadınlığı olduğunu söylüyor, feminist kadınları 

marjinalleştirmek üzere Anadolu kadınlığı etrafında bir kadınlık söylemi kurarak 

kadınlar arasında ayrım yapmaya çalışıyordu. Kadın Kongresi'ni toplayan feminist 

kadınların sadece İstanbul merkezli değil, Anadolu kadın örgütlenmelerinden 

temsilcileri de kongreye davet etmesi, eril restorasyonun kadınları kategorize ederek 

birbirleri ile karşı karşıya getirmeye çalışan salvolarını bertaraf etmek içindi.  

Kanımca feministler, kendilerini bekleyen bu tip marjinalleştirilme stratejilerini 

farkında olduklarından, kadın hareketini merkezi otoritenin çok uzağına düşürecek ve 

hareketin dışlanmasını meşrulaştıracak söylemlere müsaade etmemeye çalışıyor, 

Mustafa Kemal ve Müdafaa-i Hukuk Grubuna saygılarını ifade ederek, 9 Umde 'ye 

kadınlar ile ilgili maddeler ekleme ihtiyacından bahsediyorlardı. Dönemin güç ilişkileri 

düşünüldüğünde bu strateji yeni biçimlenmeye başlayan siyasal alanın satır aralarına 

girmek açısından oldukça akıllıcaydı. Çünkü seçim kararını takiben Mustafa Kemal'in 

otoriter eğilimlerine muhalefet eden herkesin siyasal alandan dışlanması söz konusu idi. 

Yeni bir "Baba" doğuyordu ve siyasi alanda söz üretmeye çalışanlar için Baba'nın 

himayesindeki "ulusal evlatlar" olmak ile "üvey evlatlar" olmak dışında pek bir seçenek 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



259 
 

yoktu. Nitekim yapılan seçimlerde Mustafa Kemal'e muhalif olan İkinci Grup'tan çok az 

"üvey evlat" meclise mebus olarak seçilebilmişti.  

Feminizmin modern siyaset tarihi boyunca tekrar tekrar deneyimlemek zorunda 

kaldığı "sistemin dışına itilmeden sisteme müdahale etme" imtihanı ile dönemin 

feministleri de yüz yüzeydi. Kadınların "oy kullanacak olgunluğa sahip olmadığını" 

söyleyen ve onları çocuklaştıran domestik oryantalist- eril söylemin yaslandığı en 

önemli noktalardan biri, kadınların yeterince eğitimli olmadığı argümanı idi. Bu 

argümana karşılık Kadın Kongresi'ni çağıran feministler, seçimlerde "münevver 

kadınları" aday göstermek istediklerini söylüyorlar, "eğitimsiz kadın" argümanını 

çürütmek için, okumuş kadınların seçilme hakkının tanınması gerektiğini iddia 

ediyorlardı. Tartışmayı seçilme hakkı üzerinden yürütmek önemliydi, çünkü kadınların 

seçilme hakkı kazanmasının otomatik olarak seçme hakkını kazanma yolunu açacağı 

düşünülüyordu. Bu bağlamda da modernist erkek iktidarı ciddi bir şekilde köşeye 

sıkışmış oluyordu, çünkü söz konusu dönemde kadın hakları, modernist eril iktidarların 

medeniyet seviyelerini gösteren bir ölçüt olarak algılanıyordu. "Münevver kadınlar"ın 

seçilme hakkına karşı çıkan bir iktidarın "medeniyet" iddiasını ileri taşıması oldukça 

zordu.  

Öte yandan, domestik oryantalist bakış için kadınların belli haklara kavuşması 

medeniyet seviyesinin, Batılılığın, eski düzenden (ancien regime) kopuşun bir göstereni 

olarak sembolik düzeyde işlevseldi, ancak bu haklar, eril gözetimin çizdiği hudutlar 

içinde yaşam bulmalı ve restore edilmeye çalışılan erkek iktidarını sarsmadan yürürlüğe 

koyulmalıydı. Hudutları erkekler tarafından çizilmiş, kontrol dışına çıkmayan bir 

"medeniyet vitrini" olarak kadınlar sahaya sürülmeli ama "ulusun otantik özünün" 

gösterenleri olarak da "içerisi"nin hudutları dışına taşmamalıydılar. Oysa kadınlar 

dirayet gösteriyor, eril iktidarın kendileri için çizdiği sınırları "ihlal" ediyor, siyasal alana 
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"hak verilmez alınır" diyen iddialı bir giriş yapmaya çalışıyordu. Bu dönemdeki ısrarı ve 

kararlılığı çok iyi gösterdiğinden Nezihe Muhiddin'in Kadınlar Halk Fırkası'nı kurmak 

için yürütülen çalışmaları anlatışına kulak verelim: 

 "…epeyce bir müşkülat karşısında kalmıştım fakat imanım o kadar kuvvetliydi ki 

güçlükler önünde yılmak şöyle dursun, bilakis kuvvet ve iradem günden güne artıyordu. İki 

ay kadar tanıdığım ve ismini bildiğim münevver kadınlarımızı bir araya toplamak ve 

onların kararı ile tanzim ettiğim nizamnameyi tadil etmek ve intihab edecekleri heyeti 

idare ile işe başlamak istiyordum. Darülfünun ve Türk Ocağı gibi müesseseler nedense bize 

salonlarını vermek hususunda mütereddit kaldılar. Etrafıma toplanan hanımların 

arasında ciddiyet ve samimiyetlerine itimat edilecek simalar vardı. (…) Artık tereddüde 

mahal kalmamıştı. Henüz fikirlerimizin samimiyetini etrafımıza tamamen 

duyuramamıştık. Bize kapılarını açmıyorlardı. Artık taahhuk eden bu fikrin ilk temelini 

benim mütevazı evimde atmak mecburiyetinde idik. (…) Cemiyetin ismine Kadınlar Halk 

Fırkası ismini vermekte asla tereddüt etmedik. Süratle demokrasinin bütün icadlarını 

hazırlamak ilk işimiz olacaktı. Tesesül eden bütün devrelerde kadın cemiyet arasında en 

geri bir sınıf halinde kalmıştı. Bu zihniyeti, bu ihmali, bu elim vaziyeti bir an evvel tashih 

etmek bize kuvvetli bir azim ve irade aşılıyordu."492 

Muhiddin'in bahsettiği azim ve irade, Kadın Kongresi'nin toplanmasından on gün 

kadar önce Vakit gazetesine "Türk Kadınının Hakkı" başlığıyla yazdığı yazıya da 

yansıyordu. Bu yazıda, Cumhuriyeti kuran değerlerin sözde değil yaşamda da vuku 

bulması gerektiğini vurguluyordu. "Onlar bize (siyasal hakkımızı) vermeseler bile biz 

alacağız. Kadınlarımızın şu on beş seneden beri ibraz ettiği fikr-i teşebbüs ve faaliyet o 

mevkilere oturmak için bize bir hak bahşetmiştir. Memleketin gerçek ihtiyacı o mevkilere 

                                                            
492 Nezihe Muhiddin, Türk Kadını, Numune Matbaası, İstanbul, 1931, s.92-93. (Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 20.Yıl Özel Yayını: KadınYolu/Türk Kadın Yolu (1925-1927), 
Haz. Nevin Yurdsever Ateş, İstanbul, 2009 içinde) 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



261 
 

bizim sahip olmaklığımızı emrediyor"493 diyen Nezihe Muhiddin'in bu kararlı cümleleri, 

tahmin edilebileceği gibi İslami bir itaat kültüründen gelen, "Baba"yı asla öldürememiş, 

hatta kendisine yeni bir "Baba" yaratmaya çalışan yaralı erkeklik için kabul edilebilir 

değildi. Bu yüzdendir ki, elit erkekler ilk başta kadınların ortaya koydukları talepleri 

görmezden gelmek ve Anadolu Kadınlığı-İstanbul Kadınlığı gibi söylemsel bir karşıtlık 

geliştirmek suretiyle bertaraf etmeye çalışmışlar, daha sonraları ise (Mustafa Kemal'in 

"milletin Babası" olduğu 1926-1927 yıllarından itibaren) kadın hareketini fiilen 

bastırma yolunu seçmişlerdir.  

Görmezden gelmenin ilk adımı 15 Haziran 1923'te toplanan Kadınlar Kongresi'nin 

27 Maddelik bir nizamname ile merkezi İstanbul'da, şubeleri Anadolu'da olacak şekilde 

açılacağını ilan ettiği Kadınlar Halk Fırkası kuruluş kararı üzerinden olmuştu. Kapsamlı 

bir kadın hakları programı olarak nitelenebilecek Nizamname 'ye göre Kadınlar Halk 

Fırkası, Dokuz Umde etrafında sadece fikren değil, bilfiil örgütlenme yapacaktı. 

Kadınların siyasal, toplumsal ve iktisadi meselelere bizzat katılmaları için çabalayacağını 

ve kadınların belediye seçimlerine katılmaları için çalışacaklarını söyleyen Nizamname, 

milli iktisat düşüncesine "iktisadi kadın" anlayışını getireceklerini belirtiyordu. Kız 

çocuklarının modern toplumsal koşullara göre eğitilmesi için uğraşacaklarını, dul ve 

bikes kadınların desteklenmesi ile evlilik kanunlarının kadınlar yararına düzenlenmesi 

için çaba göstereceklerini494 söyleyerek ciddi bir çıkış yapıyordu.   

Kongrede karara bağlanmasından iki gün sonra, 17 Haziran 1923'te, Dâhiliye 

Nezareti'ne gönderilen KHF Nizamnamesi - "memleketin her noktasında siyasi, içtimai ve 

iktisadi bütün mesailde kadının dolayısıyla veya doğrudan doğruya dahi ve tesirinden 

azade kalmış bir keyfiyet bulunmamasına rağmen bu mesainin gözle görünür derecede 

                                                            
493 Aktaran Zihnioğlu, a.g.e., s.126.  
494 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.132-135.  
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bariz olmadığı"495 ifade edilerek- resmi onaya sunuluyordu. Bu talebe karşılık 1924 

yılının Şubat ayına kadar Dâhiliye Nezareti'nden KHF Kuruluş Tüzüğü ile ilgili hiçbir 

cevap gelmeyecek olduğu gibi, Halk Fırkası'nı kurma hazırlığı içinde olan erkeklerin, 

kendilerinden önce davranmış olan KHF kurucularına dair rahatsızlığı yükseliyordu.  

Dönemin süreli yayınlarında "Fırka" kelimesinin yadırganmasını ve elit erkeklerin 

rahatsızlığını farkında olan KHF temsilcileri, verdikleri demeçlerde ve yazdıkları 

yazılarda KHF'nin "isminden zannolunduğu gibi siyasi cereyanlara müdahil olmak 

arzusunda olmadığını"496 vurgulamak ihtiyacı hissediyorlardı.497 Amaçlarını "kadınları 

tenevvür, hayatlarını tanzim ederek aile hayatına yardım etmek ve bunun için bilhassa 

cehalet ve tassubla mücadele"498 olarak açıklıyorlardı. Birinci Dalga Feminizmin tüm 

dünyada kadınların eğitim hakkı (ve eğitimli kadınların daha iyi anne olacağı) üzerinden 

yürüttüğü tartışma ile doğrudan örtüşen bu cümleler,  eşitlik ve oy hakkı mücadelesi için 

bir çeşit meşruiyet zemini olarak kurgulanıyor gibiydi. Daha önce de belirtiğim üzere, 

kadınların siyasi özne ve birey olarak kabul edilmediği bir kamusal alanda, "annelik 

söylemi" erkek egemenliğini yasal eşitlik konusunda ikna etmenin kanallarından biri 

olagelmişti. Bu bağlamda dönemin KHF kurucularının "annelik" söylemi içinden 

konuşması, anneliği reddetmeleri ya da kabul etmeleri ile ilgili değil, bu söylemsel alanı 

bir başka hak, yani seçme -seçilme hakkı, mücadelesine köprü olarak kullanmak 

istemelerindendi. Bunun yanında KHF ile birlikte hareket eden ancak feminist bir 

konumlanış almadığı için daha sonraları Kemalist elit erkeklerin yönlendirmesine göre 

hareket edecek olan kadınların da örgütlenme içindeki ve etrafındaki mevcudiyeti, 

                                                            
495 Zafer Toprak, "Türkiye'de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkası'ndan ArsıUlusal Kadınlar Birliği 
Kongresi'ne (1923-1935)", Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 1994, s.7.  
496 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 20.Yıl Özel Yayını: KadınYolu/Türk Kadın 
Yolu (1925-1927), Haz. Nevin Yurdsever Ateş, İstanbul, 2009, s.37.  
497 Bu cümlede bahsedilen siyasi cereyan söz konusu dönemde meclis grupları içinde çıkan görüş 
ayrılıklarıdır.  
498 KHF ikinci başkanı Nimet Remize'nin 23 Haziran 1923 tarihli Süs dergisine verdiği röportajdan. 
Kaynak: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 20.Yıl Özel Yayını: KadınYolu/Türk 
Kadın Yolu (1925-1927), Haz. Nevin Yurdsever Ateş, İstanbul, 2009, s.38.  
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hareketi kırılgan kılan, dolayısı ile de feministlerin taleplerini sürekli törpüleyerek ve 

yuvarlayarak dile getirmesini sağlayan faktörlerdi.  

Kadınların seçme-seçilme hakkı talebi keskin tepkiler ile karşılaştığından, bazen 

öne çıkarılan talepler de eğitim etrafında öbeklenebiliyordu. Hatta bu yüzdendir ki bazı 

yazarlar, KHF için "her ne kadar Fırka adını taşıyorsa da Kadınlar Halk Fırkası'nın ana 

hedefi siyasi değildir. Siyasal haklar er geç kazanılacaktır ancak kadınlar için öncelikle 

toplumsallaşma ve eğitim önemlidir"499 demişlerdir. "Er geç kazanılacaktır" denilen 

siyasal hakların KHF talebinin ortaya çıkmasından 11 yıl kadar sonra, tek partili düzene 

dönüşmüş ve CHF dışında siyaset yapma olanağının kalmadığı totaliter bir dönemde 

yürürlüğe girmesi, arada geçen sürede Nezihe Muhiddin ve Halide Edip başta olmak 

üzere feminist kadınların siyasi linçe maruz kalması bir yana, KHF'nin hedefinin siyasi 

olmadığını söylemek bence doğru değildir. Çünkü partinin kuruluşunun hükümet 

tarafından önlenmesine müteakip, KHF kurucuları tarafından Türk Kadınlar Birliği 

adıyla kurulan örgüt, hem nizamnamesi ile hem de pratikleri ile bir Fırka gibi çalışmış; 

1925 Şubat'ında İstanbul'da boşalan bir vekillik için Halide Edip ile Nezihe Muhiddin'i 

aday göstermişti.500 Dönemi için radikal bir hareket denebilecek aday gösterme yanında 

Nezihe Muhiddin'in TKB'den 1927 yılında siyasi ayak oyunları ile tasfiye edilmesine 

kadar geçen sürede de kadınlar, düzenledikleri birçok toplantıda siyasi katılım ile ilgili 

kararlarını yinelemişlerdi.501  

Bunun yanında siyasal hakları sadece seçme-seçilme hakkı üzerinden düşünmek 

Türk Kadınlar Birliği çatısı altında verilen mücadelenin geniş menzilini görmeyi 

                                                            
499 Zafer Toprak Türkiye'de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkası'ndan Uluslararası Kadınlar Birliği 
Kongresi'ne (1923-1935)", Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 1994, s. 7.  
500 Belirtmek gerekir ki Halide Edip'in TKB tarafından aday gösterileceği ile ilgili bir bilgisi yoktur. Nitekim 
adaylığının açıklanmasından sonra ciddi bir saldırıya maruz kalmıştır. Kısa bir süre sonra da kendisinin 
haberi olmadan aday gösterildiğini belirterek adaylıktan çekilmiştir.  
501 Türk Kadınlar Birliği'nin 1927 yılında düzenlenen Kongresi'nde kabul edilen Nizamname'nin 2'nci 
maddesinde siyasal haklar için mücadele amacı açıkça yinelenir. Serpil Sancar, a.g.e., s.165.  
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engelleyebilir. Çünkü TKB'li kadınlar medeni kanunun hazırlanmasından eğitim 

müfredatının oluşturulmasına502 kadar birçok noktada hükümetin öngördüğü 

düzenlemelere- hükümete rağmen- müdahil olmuşlardır. Mesela 1923 yılı sonunda 

Hukuk-i Aile Kararnamesi'nin gözden geçirilerek yeniden düzenleneceğinin duyurulması 

üzerine TKB yine bir kadın konferansı düzenlemiş (1924) ve bu konferansa katılan 300 

kadar kadın nasıl bir medeni kanun istediklerini tartışmışlardı. Bu tartışmalarda 

kadınlar erkeklerin çok eşle evlenme "hakkı"nı, kadınların çocuk yaşta evlendirilmesini, 

kadınların ve erkeklerin yasalar önünde eşit haklara sahip olmamasını eleştirmişler ve 

kadınlardan oluşan bir encümen kurarak yasa çalışmalarına öneriler sunmayı 

kararlaştırmışlardı.503  

Kadınların bu girişiminin rahatsızlık yarattığı, konferans sonrasında yayınlanan 

gazete haberlerinden belliydi. Bazı gazeteler konferansı "İstanbullu süslü kadınların 

gürültülü- nizamsız toplantısı" başlığıyla veriyor, İstanbullu "süslü, çaylara giden, 

modaya meraklı, dans etmekten başka bir şey bilmeyen" kadınlarla, Anadolulu "fedakâr, 

vatanperver, anne" kadınlar ayrımını yineleyerek hareketin taleplerini 

marjinalleştirmeye çalışıyorlardı. Bu dönemde TKB üyesi olmadığı ve doğrudan kadın 

hakları siyaseti ile gündeme gelmemeye çalıştığı halde Halide Edip'in ilgili gazetelere 

yerinde cevaplar vererek kadınları savunduğunu görüyoruz. Edip, kadınların 

toplantılarının erkek toplantılarından daha intizamsız olmadığını söyleyerek, "çaylara 

gitmek, modaya meraklı olmak hatta danslara gitmek bir kadının memleketine ait 

meselelerde ciddi düşünmeyeceğini ifade etmez. Memleketin bütün yükünü aziz 

                                                            
502 Maarif Kongresi düzenlemeye girişmişler ama devlet tarafından sabote edildi.  
503 Söz konusu encümene dönemin önde gelen feministleri Halide Edip, Selma Rıza, Nezihe Muhiddin, 
Azize Kıbrıslı, Aliye Esad, Nigar Şevki, Naciye Feham, Rezzan Emin ve Safiye Ali katıldı. Bu isimler yanında 
anti-feminist yaklaşımları ile meşhur Muallim Nakiye hanım da komisyondaydı.  
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omuzlarında taşıyan taşra kadınının çoğunluğunun menfaat ve hakkını da şehirdeki 

kadınlar inceleyecek ve savunacaklardır"504 demekteydi.505  

Feminist kadınları, "Anadolulu- vatanperver" (yani ulusal alegoride mistifiye 

edilmiş ideal) kadın temsilinden ayırmak suretiyle geliştirilen dışlayıcı söylemin sadece 

mutaassıp modernist erkekler tarafından değil, doğrudan merkezi elinde tutan Kemalist 

erkekler tarafından da sürekli olarak işlendiğini belirtmem gerekir. 1925 seçimlerinde 

TKB'nin kadın aday göstermesi sonucunda Kemalistlerin yayın organlarından biri olarak 

tanımlayabileceğimiz Cumhuriyet gazetesinin sahibi Yunus Nadi, kadınların "himaye-i 

etfal" (çocuk korunması/bakımı) için çalışmak yerine "mebus olmaya kalkmasını" alaycı 

bir dille eleştiriyor, TKB'nin siyasal hak mücadelesini "reklam ve propaganda" olarak 

niteleyip aşağılıyordu.506 Dönemin basmakalıp ifadelerinden biri olan "cins-i latif" (güzel 

cins) terimini kullanarak, kadınları cinsiyetleri üzerinden tanımlamak ve birey olarak 

kabul etmediğini göstermek yanında, yayınladığı karikatürlerle TKB üyelerini 

makyajdan, en son moda kıyafetlerden ve parfümlerden başka bir şey düşünmeyen 

"Havva kızları" olarak gösteriyordu.507 Batı'daki süfrajetlere atıfla, oy hakkı mücadelesi 

veren feministleri (ataerkinin en klişe suçlamalarından olan) "asabiyet göstermekle" 

itham ediyor, kadınları "hürmet edilenler" (Anadolu Kadınları) ve "erkeklerin 

zarafetlerini hayranlıkla izlese de hürmet etmedikleri kadınlar" (İstanbul Kadınları) 

olarak ikiye ayırıyordu.508 Siyasal hak talep eden kadınları hürmet edilmeyen kadınlar 

olarak konumlandırılmasına ek olarak, onları birer cinsel haz nesnesi gibi sunan Nadi, 

                                                            
504 Taşkıran (1973, s.12) 'den aktaranSerpi Sancar, a.g.e, s.169.  
505 Kendini feminist mücadele ile tanımlamasa da Halide Edip, hem Mustafa Kemal etrafında toplanan 
Birinci Grubun, hem de kendisinin yakın olduğu İkinci Grubun kadınlar konusunda nasıl bir erkek 
mutabakatı içinde olduğunu çok farkında olduğundan 1924 yılında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası'na da mesafe alıyordu. "Kadınlara inthab hakkı vermeyen hiçbir fırkaya taraftar olmadığını" 
söyleyerek TCF'yi eleştiriyordu. Aktaran İpek Çalışlar, a.g.e., s.313 
506 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e, s 159.  
507 Oy hakkı talep eden kadınları meclis kürsüsünden "hanımlar oyunuzu bana verirseniz mebus olunca ilk 
işim tuvalet (süslü elbise) eşyası gümrüklerini kaldırmak olacak" diye resmeden karikatürler için bkz. 
Zihnioğlu, a.g.e., s.161, 168, 178.  
508 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.165. 
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feminist hareketi "kırmızı boyalı dudaklarında tatlı ve şuh tebessümleri seyr etmesi hoş bir 

eğlence"509 olarak niteliyordu.  

Cumhuriyet gazetesinin bu yayınlarına İkdam gazetesinde cevap veren kadınlar, 

dönemin domestik oryantalist bakışını tam göbeğinden yakalarcasına, kadınlara "çocuk 

muamelesi" yapılmasını kınıyor; " …(kadınlara) çocuk muamelesine tahammül edemeyiz 

ve buna müstahak da değiliz. Kanun kadınlarımıza vatandaş hakkını verinceye kadar Türk 

kadını sıfatıyla çalışmaktan geri durmayacağız"510 diyordu. Aynı yazıda kadınlar, erkek 

söyleminin dolaşıma soktuğu "Anadolu kadını- İstanbul kadını" ayrımına da karşı 

çıkıyor, "Hem ortaya İstanbul hanımlığı-Anadolu Kadını diye nifak sokmak faidesizdir. 

Bizim için Anadolu veya İstanbul kadınlığı yoktur. Türk kadınlığı vardır. 

Hemşirelerimizden liyakatini isbat etmiş olan kadınlar Anadolu'da veya İstanbul'da 

olsunlar, başımızın tacıdırlar"511 diyordu.  

Buna mukabil Cumhuriyet yayınlarında feminist kadınların oy hakkı mücadelesi  

"Öyle zannediyoruz ki Türkiye'de siyasi hukuk elde edecek olan cins-i latif sınıfı, 

İstanbul'un hanımlarından evvel, Anadolu'nun kadınları olmak ihtimali daha kuvvetlidir" 

diyen cümlelerle sürekli olarak ulusal mücadelenin dışında tutuluyor, "Anadolu kadını"-

"İstanbul kadını" ayrımı yinelenmeye devam ediyordu.  

Peki, erkini restore etmeye çalışan eril iktidarın feminist kadınların siyasal 

mücadelesini berhava etmek için giriştiği "Anadolu Kadını-İstanbul Kadını" ayrımı 

sadece söylemsel bir tesadüf müydü? Bu sorunun cevabı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 

devreden ve milli Türk erkekliğinin inşasında kurucu olan cinsel endişenin devamlılığını 

göstermeyi gerektirir. Hatırlanacağı üzere Genç Osmanlıların aile babası olmak için 

tahayyül ettikleri "Osmanlı Hanımı", Rakım Efendi'nin evlendiği cariye Canan gibi 

                                                            
509 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.163.  
510 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.160. 
511 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.160.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



267 
 

itaatkâr, yoğrulup eğitilmeye müsait ve gerekli tedrisattan geçtikten sonra makbul bir 

zevce olabilecek kadındır. Batı özentiliğinden uzak durmayı bilen, cüzdanına sahip 

çıkarak Batılılaşma ile özdeşleştirilen yoz tüketim kültürünü reddeden Osmanlı 

beyefendisi, Batılı kadını arzuladığı halde, kendini "yetişkin/tam bir erkek" olarak hayal 

edebilmek için, çizilen hudutlar içinde kalmayı bilen "yerel" bir anne-kadın istemektedir.  

Bu kadın, 2. Meşrutiyet ile birlikte "akıl-beden-ruh" üçgeninde yetişmiş, 

vatanperver, ilim sahibi ama aynı zamanda "analık vazifelerini unutmadan", vatana evlat 

yetiştirecek bir makbul kadın imgesine dönüşmüştür. Devletini "hasta adam" olmaktan 

kurtararak Batı'ya karşı rüştünü ispat edecek proto-milliyetçi Jön Türk erkekliği için de 

"evinin paşası olacağı" bir çekirdek aile, yine kocasının hudutlarını aşmayacak "yerel" 

bir "anne-kadını" gerektirir. Bu kadın vatanperver olduğu için ulusal mücadeleye 

fedakârca dâhil olan, ulusal değerleri çocuklara aktarabilen bir "öğretmen", yaralı 

askerlere pansuman yapan bir "hemşire", "aile reisi"nin sözünden çıkmadığı için 

"hürmet edilen" anne-kadındır.  

Bu makbul kadın, Cumhuriyet elitlerinin söyleminde "Anadolu Kadını" olarak 

tasvir edilirken, artık erkekliğin "tamlık fantazisi"ni bozguna uğratan kadın, ne Tanzimat 

romanlarının femme fatalleri, ne de gayrimüslim fahişelerdir. Daha önce "kadınsılaşma 

endişesi" olarak tarif ettiğim kontrolü ve iktidarı kaybetme endişesini tetikleyen kadın, 

artık erkekliğin kendine rezerve etmeye çalıştığı erk alanına dair talepleri olan feminist 

kadındır. Bu feminist kadının kendini tahayyül edilen cemaat içinden, yani "Türk kadını" 

olarak telaffuz etmeye çalışması, ulusal söylemin içinden doğru bir meşruiyet mevziisi 

olduğundan, feminist kadınlar "ulusun ötekileri" olarak temsil edilmeli ve "esas ulusal 

kadın" olarak resmedilen Anadolu kadını ile bir karşıtlık içinden kurularak "ulus"tan 

dışlanmalıdır. Bu yüzdendir ki, geç dönem Osmanlı romanlarından itibaren makbul 

olmayan kadınlara yapıştırılmış tüketim, süs ve lüks düşkünlüğü ile histeri/asabiyet 
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imgeleri, feminist kadınları ötekileştiren yazılarda ve karikatürlerde makyaj, kıyafet, 

parfüm düşkünlüğü olarak gösterilmiş ve kadınlar "erkek kardeşler" tarafından 

çocuklaştırılmak suretiyle kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.  

Feministlerin yasalar önünde eşitlik talebi ortaya koyması, yaralanmış erkekliğin 

kendini "ailenin reisi" ve "halkın babası" olarak yukarıdan tesis etmesini engelleyen bir 

denklik talebidir. Oysa eril iktidar, dişil öteki ile bir denklik ilişkisi üzerinden değil, dişil 

olanı tabi kıldığı bir hükmetme ilişkisi ile kurulan bir tamlık fantazisi olduğu için, ancak 

itaatkâr-fedakâr- tabi olan anne-kadın temsili ile mümkün olabilir. İstanbullu kadınların 

özelliği varsayılan "Batılılaşma özentilerinden" ayıklanmış "Anadolu kadını" imgesi, bu 

bağlamda önemlidir. Çünkü "Anadolu kadını" kontrol edilemez İstanbullu/feminist 

kadın gibi sınırları ihlal eden bir temsil değil, modernist erkeklerin aydınlanmacı 

misyonerliği ile eğitildiğinde hudutlar dâhilinde kalarak vatana evlat yetiştirebilecek 

potansiyel anne-kadın temsilidir. Ve biraz ilerde de izini süreceğimiz üzere "Anadolu 

kadını" bu imgeyi inşa eden erkeklerin cinsel arzusunun yöneldiği bir kadın değildir. 

Arzulanan kadın hala "Batılı(laşmış)", eğitimli, piyano çalan, hatta İstanbullu olan 

kadındır. Bu kadın, ergen erkeğin "tam bir adam olma" fantazisini cevaplamayan, 

Zizek'in L'amour Ourtois512 dediği mazoşistik aşk idealinin içindeki hem tapılan (ve aynı 

anda) hem de öfke duyulan kadındır. "Anadolu kadını" ise doğrudan bir kadın figürü 

olmaktan ziyade, yetim ergenin milli mücadeleye katılmak için yoluna koyulup tam bir 

erkek olmaya çalıştığı; yeniden doğmak ve büyümek için sığındığı anne temsili gibidir. 

Bir başka deyişle, "Anadolu Kadını", "Kadın"dan ziyade "Anadolu "dur.  

 

 

  

                                                            
512 Slavoj Zizek, Kırılgan Temas, (çev) Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul, 2006, s.128-130.  
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c)  Konak'tan Anadolu'ya: Büyük bir Adam gibi Sevmek! 

 Gençlik dönemlerinde Fecr-i Ati513 topluluğu içinde hikâye, şiir, denemeler gibi 

birçok metin kaleme alan Yakup Kadri514, bu dönemde sürdürdüğü "sanat, sanat için 

yapılır" yaklaşımını Kurtuluş Savaşı sonrasında değiştirmiş; 1920'lerden itibaren yazdığı 

romanlar ile ulus inşasında rol oynayan ve milli tahayyüle biçim veren kanonik 

yazarlardan biri olmuştur. Erken dönem Cumhuriyet içinde yazdığı ilk roman olan 

Kiralık Konak, 1920 yılında İkdam gazetesinde tefrika edilmiş ve 1922 yılında kitap 

olarak basılmıştır.  

Berna Moran, Kiralık Konak için "Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan değer 

kargaşasını, kuşaklar arasındaki kopukluğu ve genel olarak Batılılaşmanın yol açtığı 

yozlaşmayı göstermek için"515 yazılmış bir roman der. Gerçekten de romanın en yaşlı 

erkek karakteri olan Naim Efendi, emekli olacağı süreye kadar Osmanlı bürokrasisinde 

memur olarak çalışmış, memuriyet hayatında tanık olduğu her türlü düzenbazlığa 

rağmen imparatorluğa olan bağlılığını sürdürmüş, yazarının deyimi ile "İstanbulin 

efendisi"dir. "Tanzimat-ı hayiriyenin en büyük eseri"516 olarak adlandırılan bu İstanbulin 

efendisi, yazarın "redingot" dediği kuşağın aksine, iyi ahlaklı, dürüst, zarif, temiz ve kibar 

bir kuşağın temsilcisi gibidir.  

 Naim Efendi'nin Duyunu Umumiye'de müfettişlik görevi yürüten damadı Servet 

Bey ise "redingot" yani, geç dönem Osmanlı romanlarında karşılaştığımız alafranga 

züppelerden biridir. Batıya karşı olan aşırı hayranlığı ve özentisi dolayısı ile Türk ve 

Müslüman olmaktan utanan, yerel değerleri aşağılayan hatta 2. Meşrutiyet'in ilanından 

                                                            
513 Fecr-i Ati, "Geleceğin Şafağı" manasına gelmektedir. Batı edebiyatını takip eden bir grup genç yazarın 
1909'da Hilal gazetesi matbaasında toplanarak oluşturdukları edebiyat grubudur. Yakup Kadri, Ahmet 
Haşim, Aka Gündüz, Refik Halit, Celal Sahir gibi yazarların bulunduğu topluluktur,  
514 1889 yılında Kahire'de doğan Yakup Kadri, vefat edeceği 1974 yılına kadar geçen süreçte Osmanlı-Türk 
modernleşmesinin siyasi, sosyal ve ekonomik birçok veçhesine tanık olmuş, bu yüzden de tarihsel olayları 
kimi zaman bir vakanüvis gibi romanlarında işlemiştir. Özellikle de Hüküm Gecesi romanı, bazı 
eleştirmenler tarafından romandan ziyade tarih kitabı olarak adlandırılmıştır. 
515 Berna Moran, a.g.e, s.180.  
516 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, İletişim yayınları, İstanbul, 1997, s.20 
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sonra evde Türkçe konuşulmasını yasaklayan Servet Bey, ikinci kuşak modernist 

Osmanlı aydınını temsil etmek için romanda bulunur. Naim Efendi'nin torunları, Servet 

Beyin de çocukları olan Seniha ve Cemil ise, yabancı mürebbiye tarafından büyütülmüş, 

bu yüzden yerel değerlerden habersiz, Batı özentisi çocuklar olarak üçüncü kuşağı 

temsil eden karakterler olarak dururlar. Anneleri Sakine Hanım ise, birçok romanda 

olduğu gibi etkisiz ve ancak diğer karakterler dolayımı ile romanda görünen silik bir 

anne figürüdür.  

Bu dönem romanların birçoğunda imparatorluğu sembolize etmek üzere kullanılan 

"Konak"ta hep birlikte yaşayan bu karakterlerin arasındaki sürekli çatışmaya, kuşak 

farkı üzerinden değil de, konumuz açısından esas öneme haiz erkeklik-kadınlık 

kurguları, bu kurgulara hayat veren cinsel endişenin ne olduğu üzerinden baktığımızda 

ve "Konak" dışında yaşayan Hakkı Celis ve Faik Bey'in hikâyeleri ile birlikte 

okuduğumuzda roman başka bir boyut kazanır.  

Bir kere bir "Baba" temsili olarak Naim Efendi, Yakup Kadri'nin seleflerinin 

"Baba"nın düşkünleşmesine/hastalanmasına dair yaşadığı tüm melankoliyi kendi 

bedeninde toplamış, hak ettiği saygıyı etrafındaki "yanlış Batılılaşmış" aile fertlerinden 

görmediği halde ailesinin iyiliği için çabalayan,  bir melankoli temsilidir. Naim Efendi 

şahsında tanıtılan ve aynı zamanda "Baba" olan bu İstanbulin efendisi "Türklerin (…) ilk 

defa olarak vahşi Asya ile haşin Avrupa arasında gayet husisi yeni bir millet gibi 

göründü(ğü)"517 bir milli erkeklik ideali gibidir. Çünkü bu erkek, Asyalı olduğu halde 

onun vahşiliğinden arınmış (medenileşmiş) ve Avrupalı olduğu halde onun 

haşinliğinden de arınmış (maneviyatını unutmamış) bir erkektir. Bunun yanında, 

"Babasından kalmış serveti gençliğinden beri oldukça büyük bir ihtimamla idare ve 

                                                            
517 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e. , s.20.  
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muhafaza eden"518 bir Osmanlı Beyefendisi olarak Naim Efendi, hem müsrif mirasyediler 

gibi değil, hem de maddi açıdan en müşkül olduğu zamanda bile konağı kiraya 

vermekten sakınarak konak içinde yaşayan aileyi (imparatorluk içindeki cemaati) bir 

arada tutmaya çalışmasından dolayı tutumluluk ve sadakat temsili bir Baba figürüdür. 

Ancak Naim Efendi'nin imparatorluğa, evine ve ailesine düşkünlüğünü anlamayacak 

kadar maneviyatını unutmuş, maddiyata tamah ettiği yazarının kendisine verdiği Servet 

isminden belli olan damadı, Naim Efendi ile sürekli bir çatışma içindedir. Bu çatışma Batı 

hayranı Servet Bey'in sadece "…eski kafaların hepsi de kesilmelidir"519 cümlelerinde ifade 

bulan ve geçmişi reddiye üzerinden biçimlenen bir kuşak farkı hodbinliğinden 

kaynaklanmamaktadır. Servet Bey, alafranga bir tip olarak konak yaşamını 

beğenmemekte, Şişli'de Batılı tarzda bir apartman dairesine taşınmayı en büyük hayali 

olarak tanımlamaktadır. Yani alt metinde, geniş ailenin Babası olan Naim Efendi'ye karşı, 

kendi çekirdek ailesinin Babası olmaya çalışan Servet Bey'in verdiği bir erkeklik iktidarı 

savaşı vardır. Bu iki Baba figürü daha ziyade Servet Bey'in kışkırtmaları ile birbirleriyle 

siyasi konularda sürtüşme yaşarken, her ikisi ile de problem yaşayan bir başka karakter 

vardır… Seniha.  

Hem dedesi Naim Efendi hem de babası Servet Bey ile "bir mezar gibi"520 gördüğü 

Konak içinde sürekli çatışmaya giren Seniha, her iki Baba figürünü de onaylamayan, bu 

"Baba"larla yaşadığı çatışmalar dolayımı ile feminist çağrışımlar uyandıran ve (belki de 

bu yüzden) çoğu noktada olumsuzlanan bir karakterdir. Örneğin Seniha, okuduğu 

romanlarda gördüğü "serbest tavırlı, yarı oğlan yarı kadın genç kız (…) tiplerini hayata 

tatbik etmekle meşgul olan"521 biri olarak tanıtılırken, bu tanıtımdaki "yarı oğlan yarı 

kadın" ifadesi 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başlarında sadece dünyada değil, Türkiye'de de 

                                                            
518  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 19 
519 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e. , s.30 
520 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e, s.39 
521Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e, s.29.  
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feminist kadınlar için yapılan ataerkil yakıştırmaları hatırlatır.  Kontrol edilemeyen, 

mevcut düzene adapte olmayıp itiraz eden, itaatkâr olmadığı için de makbul olmayan bir 

kadın temsili olarak "erkekleşmiş kadın" ya da "yarı erkek- yarı kadın" anıştırmaları, bir 

dengesizlik (kimi zaman histeri) temsili olarak Seniha karakterinde hayat bulur. Seniha, 

roman boyunca sinir krizi geçiren, sonra sevecenliğe bürünen, kimi zaman şuh kadın 

kimi zaman sakin bir kız çocuğu olan, bazen bencil, bazen fedakâr davranan, alafranga 

özentileri dolayısı ile yanlış Batılılaşmış Faik Bey ile sevişen ve romantik Şair Hakkı Celis 

'teki naif aşkı göremeyen biridir. Kanımca modernleşme ve erkeklik örüntüsü içindeki 

gerilim de Naim Efendi ile Servet Bey arasındaki "Babalık otoritesi"  sürtüşmesinden 

daha fazla, Türk modernleşmesinde süregelen cinsel endişenin faş olduğu Seniha, Faik 

Bey ve Hakkı Celis arasında kurgulanan aşk ilişkileri içindedir.  

"Kalbinde on dört yaşından beri bilmediği yerlerin, görmediği şeylerin, tanımadığı 

kimselerin hasreti"522 olan Seniha, kendinden önceki Müslüman-Türk kızları gibi cariye, 

eğitimsiz ya da yoksul değildir. Sürekli olarak çay partileri düzenleyen, kimi zaman 

piyano başında kimi zaman kumar masası etrafında toplanan alafranga tiplerle vakit 

geçirmekten keyif duyan, Beyoğlu ve Adalarda vakit geçirmekten hoşlanan, şuh 

davranmaktan çekinmeyen, dengesiz, Batı özentisi bir genç kadındır. Ancak Batı özentisi 

bir kadın olarak, daha önceki romanlarda gördüğümüz ve kendisine âşık olan yeni 

yetmeleri -alafranga züppeleri yoldan çıkarıp perişan eden femme fataller gibi kupkuru, 

duygusuz ve salt şehvetten ibaret de değildir. Arada yaşadığı çelişkiler ve iç 

sorgulamalarla vicdani muhasebe yaptığı okuyucuya gösterilir; lakin yine de 

olumsuzlanan bir karakterdir. Bu esnada ne Batı özentiliğinin ve alafrangalığın 

sınırlarını zorlayan Faik Bey, ne de yeni yetme gençliğin romantizmi içindeki Hakkı Celis 

önceki romanlarda gördüğümüz alafranga ya da toy delikanlılar gibi efemine değildir. 

                                                            
522 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e, s.39.  
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Hristiyan fahişelere âşık olan alafranga-ergen züppeler yerini Faik Bey gibi "evlenmek 

için kendine zengin bir dul arayan" alafranga züppeye bırakırken, Konak erkeklerini 

baştan çıkaran Hristiyan mürebbiye de yerini konağın kızını Batılı yaşama özendiren 

mürebbiye Madam Kronski'ye bırakmıştır. Yani daha önceki romanlarda Batılılaşma ile 

kurulan yanlış ve doğru ilişkileri didaktik bir tonda anlatmak üzere çizilen aşk denklemi 

temsilleri, az da olsa bir değişime uğramaya başlamıştır.  

Bu küçük değişimlere mukabil, Kiralık Konak romanında "tamlık" fantazisini 

akamete uğratan aşırılık ifadeleri cinsiyet temsillerindeki varlığını devam ettirir. Bu 

sefer şatafata ve süslenmeye düşkün olan ve "fazla süslenmek, fazla eğlenmek, geniş 

yaşamak ve çok seyahat etmek"523 isteyen ana karakter, yanlış Batılılaşmış toy bir 

delikanlı değil, bir Osmanlı efendisinin torunu ve bir Osmanlı bürokratının kızı olan 

Seniha'dır. Her ne kadar romanının birçok karakteri temsil ettikleri pozisyonlar ve 

vermek istedikleri mesajlar itibarıyla birer ana karakter gibi olsa da, yerel ve manevi 

değerler konusunda ıslah edilmesi gereken genç, efemine erkekten, toy bir genç kıza- 

Seniha'ya- doğru kaymıştır. Seniha, bir aşırılık (fazla) ifadesi olarak, daha önceleri cinsel 

endişenin yöneldiği Hristiyan fahişelere yüklenen temsiller ile yanlış Batılılaşmış 

Müslüman kadınlara ve efemine erkeklere yüklenen temsillerin arakesitinde durur 

gibidir. Şöyle ki, hem alafranga özentilerinden dolayı çile çekip ıslah olması gereken bir 

çocuk kadındır, hem de büyüyüp tam bir erkek olmak isteyen ergenin (Hakkı Celis) âşık 

olacağı ve aynı zamanda reddederek erkekleşmeyi öğreneceği şehvetli 

kadındır/ötekidir. Bir başka deyişle Seniha, ıslah edilmesi gereken genç olarak efemine 

erkek değildir ancak sakınılması gereken "öteki kadın" olarak da "dışarılıklı" değildir.  Bu 

                                                            
523 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e. s.58.  
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karakter, tahayyül edilmiş cemaatin içindendir ama ulusal "içeri"ye 

alınmayan/sığmayan,  sınırda524 bir genç kadındır.  

Naim Efendi'nin yeğeni olan Hakkı Celis ise şiir yazmaya ve okumaya düşkün, 

utangaç ve hisli bir delikanlıdır. Seniha'ya duyduğu yoğun aşkın kimse tarafından fark 

edilmesini istemeyecek kadar çekingendir, ancak âşık olduğu kadına yakın olabilmek 

için de sürekli Seniha'nın konakta düzenlediği çay partilerine katılıp şiir okur. Bu 

toplantılarda Seniha'nın dikkatini çekmeye çalışan utangaç haline karşılık, Seniha'dan 

hiç ilgi görmez, hatta çoğu zaman Seniha'nın "zavallı çocuk"525 diyen alaycı ve 

küçümseyici muamelelerine maruz kalır. Kendi içinde yaşadığı aşk çırpınışları onu 

hüzünlü, mutsuz ve aynı zamanda kıskanç bir delikanlı yapar. Çünkü Seniha, "parmakları 

mürekkep lekeli, pantolonunun dizleri çıkmış zavallı bir mektep çocuğu gibi"526 görünen 

Hakkı Celis yerine, "Garplı salon adamının bütün gösterişlerini kendine tamamıyla mal 

etmiş"527 Faik Bey'i tavlamaya çalışmaktadır.  

 Nitekim konak yaşamından bunaldığı için sürekli sinir krizleri geçiren ve 

doktorların "evlenmesi gerek" diye telkinde bulunduğu Seniha, tebdil-i mekân etmek 

için Büyükada'daki teyzesi Necibe hanımın yanına gönderilir. Seniha'nın kardeşi Cemil,  

Hakkı Celis, Nuriye ve Neyire Hanımlar ile Belkıs Hanımın da olduğu bir ada gezisinde, 

Nuriye ve Neyire hanımların Hakkı Celis'e şiir okutmak için ısrarları sonucunda Seniha 

"çocuğu nereye götürüyorsunuz?"528 diye seslenir. Seniha'nın bu sözleri "kalbine bir ok 

gibi" saplanan Hakkı Celis, bu sözlerde "ya bir istihkar manası veya bir sitem"529 görür ve 

kollarına asılan genç kızlarda kurtularak Seniha'ya gider. Sürekli olarak "zavallı çocuk" 

                                                            
524 "Sınırda" kavramını hem ulusun sınır çizgisi olan uç yani marjin olarak hem de psikanalizde 
"borderline kişiliği" tanımlamak için kullanılan manası ile kullanıyorum.  
525 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.37. 
526 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.35. 
527 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.33. 
528 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.64. 
529 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.64. 
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diye küçümsenen, sevdiği kadın tarafından tam bir erkek olarak görülmediği için acı 

çeken, Seniha'nın gözünde çocuklaştırıldığı için arzusuna karşılık alamayan, bir "eksik 

erkeklik" hali içinde çırpınan Hakkı Celis'in konuşma zamanı gelmiştir.  "Gayet ölçüsüz 

bir sesle ve bir çırpıda" der ki: "Bana çocuk dediniz, fakat ben sizi büyük bir adam gibi 

seviyorum!"530 

Hakkı Celis'in utangaç, toy bir ergenden yetişkin bir erkeğe dönüşmek ve sevilen 

kadın tarafından arzulanmak için yaptığı bu aşk itirafı, sadece Seniha tarafından değil, 

ortamda bulunan herkes tarafından alaya alınır. "Utancından yere geç(en), büsbütün 

sersemle(yen), yanında Seniha'nın mevcudiyetini bile unut(an)" Hakkı Celis, bu olay 

karşısında "kadınlıktan, erkeklikten tiksin(meye)" başlar, "etteki sır ona korku ver(ir)"531. 

Kendini "dişil ötekinin" gözünden tam/yetişkin bir erkek yapmak üzere harekete geçen 

fantazi akamete uğramış, "etteki sır" olarak ifade edilen cinsel arzu, erkeklik kimliğini 

bozguna uğratan bir korku kaynağı olarak, sakınılması gereken bir şeye dönüşmüştür. 

Hakkı Celis'in büyümesini/ tam olmasını engelleyerek onun narsistik yaralanmasına, 

"dişil/çocuk" olarak eksik hissetmesine neden olan kadınlık, tiksinilmesi gereken bir 

çöküntü kaynağıdır artık. Bundan sonra "Hakkı Celis herkesten uzaklaşmak iste(yecek). 

Tıpkı o hayvanlar gibi, hastalandıkları zaman hemcinslerinden kaç(arak) ve ölmezden pek 

çok evvel ortadan kaybol(mak)"532 isteyecektir.  

Hakkı Celis çökmesine vesile olan bu olaydan bir süre sonra ortama dâhil olan 

alafranga Faik Bey, tüm kadınların "bin türlü işveler ve cilveler" yaptığı ilgi odağı olurken, 

özellikle Seniha  "kuşu yakalayan kedi"533 gibi Faik Bey ile cinsel birlikteliğe girmeyi 

kafasına koymuştur. Bir akşam "avını başkalarından kaçırmak, uzaklara götürmek"534 

                                                            
530 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 65. 
531 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 66.  
532 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.99. 
533 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.82. 
534 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.83. 
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konusunda muvaffak olan Seniha, Faik Bey ile sevişir ve bu sevişmeden 

"münasebetlerine bir harikuladelik gel(mesini), büyük bir macera, bir şiddetli rüzgâr gibi 

onları uzak bir yere sürüklemesini"535 bekler. Fakat "her kadında yırtıcı ve avcı bir 

hayvanattan bir şey vardır"536 diyen ve kimi zaman Seniha'nın kahkahalarını "bir sefahat 

sofrasında gıdıklanan bir fahişenin sesi"537 olarak tanımlayan yazarı, elbette ki hiçbir 

maneviyatı olmayan Faik Bey ile yapılan bu sevişmeyi Seniha'nın yanına 

bırakmayacaktır.  

Batı özentisi bir genç kız olduğu için alafranga bir züppenin koynuna girmekte beis 

görmeyen ve Hakkı Celis 'in "erkekleşmesini" engelleyen Seniha, kısa bir süre sonra Faik 

Bey'in kumar müptelası olduğunu fark etmek zorunda kalır. Faik Bey kumar borcunu 

ödemek için Seniha'nın mücevherlerini rehin verince, Seniha hem bu alafranga züppeye 

olan hayranlığını kaybeder, hem de "bir yaz gecesi, birkaç kahkaha ve buse arasında 

farkına varmayarak işlediği hatanın vahametini"538 anlayarak pişman olur.  

Elbette bu pişmanlık Seniha gibi maneviyattan uzak bir dengesizlik temsilinin ıslah 

edilmesi için yeterli değildir. Faik Bey'den uzaklaşmasına rağmen içinde maddiyatı ve 

lüks yaşamı temsil eden Avrupa sevdası bitmemiştir. Batı'ya kaçıp "yabancı erkeklerin 

sofrasına meze oluncaya" kadar geçen süre içinde dedesi Naim Efendi'yi de hasta 

etmiştir. Naim Efendi torununun "namusunu kurtarmak" için Faik Bey'in babası ile 

görüşmeye gitmiş, fakat beklediği sonucu alamamış olması onu zaten perişan etmiştir. 

Bu durumu öğrenen Seniha, "yarı oğlan yarı kadın genç kız tipleri"nden biri olduğundan 

olsa gerek, evleneceği kişiyi kendisinin tayin edeceğini söyleyerek dedesinin 

fenalaşmasına neden olmuştur. Kısa bir süre sonra da konağı terk edip Avrupa'ya 

kaçmıştır.  

                                                            
535 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 104-105.  
536 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.82. 
537 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 19. 
538 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.109. 
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Seniha'nın Avrupa'ya kaçmasına müteakip damat Servet Bey, uzun süredir hayalini 

kurduğu Şişli'deki apartman dairesine yerleşir ve bu daireyi en ince detayına kadar 

kendi elleri ile döşer. Naim Efendi'nin konağı (imparatorluğu/aileyi) bir arada tutmak 

için harcadığı tüm çabalar nafiledir artık. Korkulan olmuştur. "Akıl-beden-ruh" 

üçgeninde terbiye olamadığı için ulusun çocuklarını doğuracak, yerel değerlere bağlı bir 

"anne" olmak yerine, dünyevi zevklerin peşine düşerek ülkesini terk eden Seniha'nın 

ardından, hem konak (imparatorluk) hem de aile (cemaat) değişime uğramıştır. Naim 

Efendi artık hiçbir şekilde kıymet verilmeyen bir geçmiş sureti gibi buharlaşırken, Servet 

Bey de tüm manevi değerlerden ayıklanmış, yoz bir bugün sureti gibidir. 

 Hakkı Celis ise, "iki seneden beri ömrünün miğferi olan sevgili varlığı ebediyen, 

çaresiz ve avdetsiz kaybettiğini" anladıktan sonra bir süre "kapanan ümit ve teselli 

kapısını" açmak , "bu ilk felaket önünde hissettiği acı şaşkınlığı" üzerinden atmak ve "bir 

yol dönümünde ansızın tuzağa düşmüş bir adam" olmak hissinden kurtulmak için 

"çırpınmak ihtiyacı duym(az) ve kendini mazlum bir teslimiyete terk (eder)."539 Bu 

teslimiyette, toy delikanlıyı tam bir erkek yapacak olan tasavvufi bir çilekeşlik de satır 

aralarında hissedilir.  Öyle ki, manevi dönüşümüne fiziksel dönüşüm de eklenmeye 

başlayan Hakkı Celis 'in "benzine tatlı bir solukluk, gözlerine bir derin bakış ve başına 

acayip bir dalgınlık"540 gelmiştir. Bir başka deyişle, ulusun geçmişini (Naim Efendi), 

bugününü (Servet Bey) ve geleceğini (Hakkı Celis) temsil eden tüm erkekler, olmaları 

gereken yerde değil, bir dağılma içindedirler. Ta ki Hakkı Celis, cinsel arzunun yarattığı 

yıkımı tamir edecek ve tensel/maddileşmiş hazların yerini alacak daha yüce bir 

maneviyatı, yani ulusal davayı, keşfedinceye kadar.  

Seniha'nın Avrupa'dan dönmesinden kısa bir süre önce, Birinci Dünya Savaşı 

dolayısı ile seferberlik ilan edilir. Sadece manevi olarak değil, fiziksel olarak da değişime 

                                                            
539  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 144. 
540 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 98. 
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uğramaya başlayan Hakkı Celis, askeri talimlere başlayınca hâlihazırda yaşadığı aşk acısı 

dolayısıyla sorguladığı "gerçek aşk"541 üzerine daha çok düşünerek derinleşir. Gerçek 

aşkın artık tiksindiği kadınlığın yarattığı tensel ve maddi arzuda değil, vatan aşkında 

somutlanan daha ulvi bir maneviyatta olabileceğine dair soruları iyice belirginleşmiştir. 

Bu maneviyatı keşfetmeye başlayan toy bir erkek olarak artık büyümeye hazırdır. Seniha 

İstanbul'a dönünce Hakkı Celis onu ziyarete gider. Yıllarca ona "zavallı çocuk" diye hitap 

eden Seniha, Hakkı Celis 'teki fiziksel değişimi fark etmiş ve ona epeyce büyümüş 

olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Hakkı Celis, çok uzun bir süredir düşündüğünü, bu 

düşünme ve sorgulama sürecinin onu olgunlaştırdığını söyler. Elbette ki havai 

Seniha'nın bu manevi olgunlaşma sürecini anlayacak derinliği yoktur. Hakkı Celis'i hep 

felsefe yapmakla ve bir türlü "hayat adamı olamamakla" itham eder. Bu sefer Hakkı 

Celis, Seniha'ya ezik bir ergen gibi değil, tam bir erkek gibi cevap vererek "Öyleyse ölüm 

adamı olurum"542 der. Oradan ayrılıp yolda yürümeye başlayınca ilahi bir anlamı 

keşfedercesine "ya şehit ya gazi" haykırışlarının derin manasını çözer. Askeri talimler 

esnasında "bir tabur içinde saatlerce yürüme(nin) ona en hakiki şahsiyetini öğretti"ğini, 

"münferit hadiselerin artık hiçbir kıymeti"nin543 kalmadığını derinden hissettiğini fark 

eder. Keşfettiği bu derin mana sayesinde okuduğu şairleri "hurda intibalarını (…) 

anlatmadan başka bir şey bilmeyen çürük ve hodperest adamlar"544 olarak görecek, 

etrafındaki herkesin "humma ile tırmandıkları hayatı yavan ve boş unsurlardan 

mürekkep"545 olarak yorumlayacaktır artık.  

İşte Hakkı Celis'in yanlış Batılılaşmış bir kadına âşık olup acı çeken toy bir 

delikanlıdan, milli aşkın yoluna düşerek "büyük bir adam gibi seven" olmaya giriştiği bu 

                                                            
541 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e.,  s.99. 
542 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.164. 
543 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 184. 
544 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.192. 
545 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.205. 
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yolculuk,  ölüp yeniden doğmaya çalışan bir erkeklik temsili olarak da görünür olmaya 

başlar. Hakkı Celis yaşadığı aydınlanmadan sonra ilk defa "askerliğin ölümle bir 

münasebeti olduğunu"546 hatırına getirir. Hayatın en yüksek gayesinin bir cenge doğru 

gitmek olduğunu kendine söyledikten sonra "ilk defa kalbinde şair Hakkı Celis'e karşı bir 

nefret uyan(ır)".547 Eve döner dönmez bütün şiirlerini yakmaya karar verir; çünkü şair 

Hakkı Celis, bu erkekleşmeye başlayan (büyük bir adam gibi seven) yeni Hakkı Celis 

karşısında küçük bir bebektir. "O zamandan beri yeni bir sevdanın içinde, dünkü küçük 

adam balmumundan bir bebek gibi eriyiverir".548  

Süreç tamamlanmak üzeredir, "küçük adam" olarak ifade edilen ergen Hakkı Celis, 

"balmumundan bir bebek gibi" annesinin rahminden yeninden doğmak üzere erimiştir. 

Bu bebeğin erimesi, Seniha'nın Hakkı Celis'i artık bir erkek gibi görmesini sağlamış ve 

"Meğer kaç türlü erkek varmış. İşte sen de bir erkeksin, lakin onlardan ne kadar başkasın! 

(…) beni yalnız sen sevdin"549 demesine neden olmuşsa da, Hakkı Celis'te bir tesir 

yaratmamıştır. Bir ideal erkek olarak "milli erkeğin" kendini tam/bütün hissetmesi için 

ihtiyaç duyduğu şey artık tensel ve maddi arzuların diyarı kadın bedeni değil, bir ana 

rahmi gibi onu yeniden doğuracak olan Anadolu'dur. "Millet denilen şey"in, "Naim Efendi 

gibi müstehaselerle, Senihalar ve Faik beyler gibi sefil iştahlı insanlardan mürekkep bir 

varlık" olmadığını gören bu milli erkek "milletin çürüyen ve dökülen" bu "kangren olmuş 

uzuvlarını" "havaya kalkan sekiz yüz bin kılıç ile (…) kesip atmaya"550 hazırdır. Çanakkale 

savaşına giden Hakkı Celis, orada savaşarak maddi varlığına son verir ve milli bir erkek 

olarak yeniden doğmak üzere ölür.  

                                                            
546 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.165. 
547 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.166. 
548 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.188. 
549 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e., s.229. 
550 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a.g.e. s.188. 
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Tüm bu hikâye örgüsünün erkeklik açısından kısa bir özetlemesini yapacak 

olursam, ilk söylemem gereken şey, geç dönem Osmanlı romanlarında "Baba"nın 

düşkünleşmesini kabul edemeyen yetim ergenin, artık idealleştirdiği ve saygı duyduğu 

İstanbulin Baba'nın yitimini kabul edişi, hatta onu bir fosil (müstehase) olarak görmeye 

başlamasıdır. Burada Asya ile Avrupa arasında tüm zarafeti ve dengesi ile duran "Baba" 

ve onun temsil ettiği konak (imparatorluk) hayali maziye karışmış, misak-ı milli sınırları 

içerisinde kendini yeniden var eden ve Anadolu'ya giderek erkekleşen bir erkek 

doğmuştur. Bu erkek, kendinden önceki biraderleri gibi "yanlış Batılılaşmış" ve şehvet 

yüklü bir kadına âşık olan bir ergendir ve o da âşık olduğu kadını elde edecek kudreti 

gösterememiştir. Yani aslında yanlış Batılılaştığı için makbul olmayan ama arzulanmaya 

da devam eden kadın hala roman örgüsündeki kurucu rolünü korur. Lakin bu sefer 

ergen erkek, selefi olan efemine biraderlerinden farklı olarak, kendisini "büyük bir 

adam" yerine koymayıp çocuklaştıran kadının pençelerinden kurtulmayı başarmıştır. 

Bir başka deyişle, bir tamlık fantazisi içinden kastarasyon korkusunu gizlemeye çalışan 

erkek yazarda, daha önceleri eksikliği yanlış Batılılaşmış kişilere ve femme fatallere 

havale eden cinsel endişe, bu sefer millet aşkına tercüme edilerek atlatılmaya 

çalışılmıştır. Aslında fethedilmek istenen ama elde edilemediği ve eksikliği hatırlattığı 

için, yani kastarasyon korkusunu tetiklediği için sakınılması gereken kadın hala 

Batılılaşmış kadındır. Bu kadının yarattığı dengesizlik ve eksiklik hissi karşısında erkek 

özne parçalanmakta (balmumundan bir bebek gibi erimekte) ve ancak ana rahmine 

(Anadolu) dönerse, tamlık fantazisini devam ettirebilmektedir. Vatan toprağında ölerek 

doğacak olan milli erkeğin kendini tam hissetmesi için ulusun sınırları içine sığmayan 

herkesi (-Naim Efendi gibi müstehaselerle, Senihalar ve Faik beyler gibi sefil iştahlı 

insanların-) (kastarasyon korkusunu berhava etmek için) erekte olmuş silahlarla551 

                                                            
551 Psikanalitik sembolizasyonda silah ve penis arasında kurulan analojinin bu noktada hatırlanması 
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(havaya kalkan sekiz yüz bin kılıç ile) kesip atması gerekmektedir. Bundan sonra milli 

erkek, Batı'ya duyduğu arzuyu ve bu arzunun kendisinde yarattığı narsistik travmayı 

bastırmak için büyüklenmeci bir vatan ve millet aşkına sığınacak, bu büyüklenmeci 

söylem dolayımı ile de millet ve vatan aşkına yabancı gördüğü her türlü farklılığı kesip 

atmak isteyecek olan militer bir erkek olacaktır.  

 

B) GERİ DÖNEN "BABA"NIN GÜRBÜZ VE YAVUZ EVLATLARI:  

 a) Baba'nın Dönüşü:  

"Benim elime büyük salahiyet ve kudret geçerse, ben hayat-ı içtimaiyemizde arzu edilen 

inkılâbı bir anda bir ‘coup’ ile tatbik edeceğimi zannederim. Zira ben bazıları gibi efkâr-ı avamı, 

efkâr-ı ulemayı yavaş yavaş benim tasavvuratım derecesinde tasavvur ve tefekkür etmeğe 

alıştırmak suretiyle bu işin yapılacağını kabul etmiyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan 

ediyor"552 

Mustafa Kemal'in 6 Temmuz 1918'de Avusturya'nın Karlsbad kentinde, Osmanlı 

toplumunun modernleşmesi ile ilgili zorluklara dair anılarına yazdığı bu cümleler, 

Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ortaya koyacağı Batılılaşma pratiklerinin hangi 

yöntemlerle olacağının habercisi gibidir. Henüz genç bir asker olarak Mustafa Kemal, 

elinde büyük bir güç olması durumunda toplumsal hayatta gerçekleşmesini arzu ettiği 

modernleşme çabalarını tedrici bir şekilde değil, bir darbe gibi, bir anda gerçekleştirmek 

istediğini söyler. Kendisinin sahip olduğu modernleşme vizyonunun halk ya da ulema 

tarafından yavaş yavaş anlaşılmasını beklemenin manasız olduğunu anlatan bu sözler, 

Osmanlı modernistlerinin bir bölümünde hâkim olan "alarmizim" duygusunu da 

anımsatır. Geç kalınmışlık hissiyatı ile yaşanan modernleşme sancılarının ortadan 

kalkması için anti-demokratik yöntemlere başvurulmasında beis görmeyen ve 

                                                                                                                                                                                          
önemlidir.  
552 A. Afetinan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbard Hatıraları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1983, s. 43. 
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"Batılılaşmanın" yukardan aşağıya bir strateji ile yapılmasını öngören bu yaklaşım, 

sadece 1920'lerin ve 1930'ların siyasal düzenini değil, sonraki siyasi süreçleri de 

etkileyecek olan anlam haritalarını kuran bir çerçeve de olmuştur. Bu otoriter 

yaklaşımın tonu, Mustafa Kemal'i "milletin Babası" olarak sahneye çıkaracak olan yolda, 

hem Osmanlı İmparatorluğunu temsil eden geleneksel kurumların ortadan kaldırılması 

hem de modernleşme konusunda Mustafa Kemal ve kadrolarından farklı düşünen tüm 

muhaliflerin tasfiye edilmesi sürecinde, giderek artmıştır.  

Mustafa Kemal'in eline geçen "salahiyet ve kudret"in artmasına paralel olarak 

yürürlüğe koyulan adımlardan ilki Kurtuluş Savaşı boyunca birlikte hareket eden 

İstanbul ve Ankara hükümetleri arasındaki iktidar çatışmasını ortadan kaldıran Saltanat 

ve Hilafetin (1 Kasım 1922 yılında) ayrılması ve Saltanatın kaldırılması ile atıldı 

diyebiliriz. Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasını takiben İstanbul ile Ankara 

hükümetleri arasında ortaya bir yönetim gerilimi çıkmış, 17 Ekim 1922'de toplanması 

beklenen Barış Konferansı'na İstanbul Hükümetinin katılma ısrarı ile birlikte tansiyon 

yükselmişti.553 Bu iktidar çatışmasını ortadan kaldırmak ve güç merkezini Ankara'ya 

kaydırmak için Padişahın halife olarak İslam dünyasında sahip olduğu simgesel 

otoritenin bertaraf edilmesi gerekiyordu. Devletin siyasi meşruiyet kaynağını dinden 

çıkarmak ve değiştirmek üzere atılan bu adım saltanatın kaldırıldığını ilan ederken, 

halifeliği de kontrol edilebilir ve yönetim otoritesinden arındırılmış bir merci olarak kısa 

bir süre daha yerinde bırakıyordu.  

Bu arada TBMM içindeki Birinci Grup-İkinci Grup çatışması (Kemalist tarihin 

yazdığının aksine modernistlerle gericiler arasında olmaktan ziyade), toplumsal 

dönüşümü radikal ve otoriter bir stratejiyle yapmak isteyenler ile tedrici şekilde sürece 

                                                            
553 Cemil Koçak, "Siyasi İktidar Sorunu",  Sina Akşin (der.), Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınları, 
2000, s. 128-129.  
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yaymak isteyen modernistler-arası bir çatışma olarak devam ediyordu.554 1923'te 

yinelenen TBMM seçimlerinin ardından, Kurtuluş Savaşı'na katılmış önemli kurmaylar 

dışında, İkinci Grup'tan birçok kişi Meclis dışı kalıyor; TBMM çoğunluğu, Garpçılar diye 

adlandırılan Birinci Grubun hâkimiyetine geçiyordu.  Bu durum ilk başta Saltanata karşı 

çoğulcu bir siyasal temsil alanı görüntüsü ile kurulan TBMM'nin, Mustafa Kemal'in "bir 

anda bir 'coup' gibi tatbik" edeceğini söylediği modernleşme projelerine uygun zemini 

oluşturuyordu. Bir başka deyişle meclis, ilk dönemlerden itibaren demokrasi teorisinin 

dayandığı "halk iradesi" üzerinden değil, "cahil halkı" aydınlatma misyonunu yerine 

getirecek olan elit bir erkek grubunun yukardan aşağıya yürürlüğe koyacağı 

modernleşme adımlarının kurumsal zemini olarak yaşam buluyordu.  

Elbette ki bu zemin, pozitivizmi benimseyen ve domestik oryantalist bir bakışla 

kültürel bir dönüşüm gerçekleştirmeye soyunan Kemalist kadrolar için tek başına yeterli 

değildi. Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi Türkçü düşünürlerin fikirleri ile Fransız 

pozitivizminden derinden etkilenen Kemalistler,555 dinin siyaset ve toplumsal hayatta 

oynadığı rolü ortadan kaldıracak ve bilimsel-teknolojik gelişmeyi bir an önce sağlayacak 

pratiklerin "cahil halk"ın dönüşümü için esas olduğu kanaatindeydiler. Mustafa Kemal'in 

gözünde halk, "Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin 

arkasında sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, nüshacılara tabi ve 

hayatlarını emniyet eden insanlardan mürekkep bir kütle”556 idi. Ve bu "kütlenin", 

"medeni" bir topluma dönüştürülmesi için Osmanlı modernistlerinin dayanağı olan 

İslami ethosun toplum için bir epistemolojik kaynak ve referans olmaktan çıkarılması 

gerekiyordu. Karpat'ın dediği gibi, Kemalist kadrolar için modernleşme, iktisadi ve siyasi 

                                                            
554 Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015, s.80-86.  
555 Ercih J. Zürcher, "Kemalist Düşüncenin Osmanlı Kaynakları", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: 
Kemalizm (Cilt 2), İletişim yayınları, İstanbul, 2001.  
556 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatrük Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1997. 
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bir "ilerleme"den önce, köklü bir kültürel ve sosyal dönüşüm manasına geliyordu.557 Bu 

dönüşümün gerçekleşmesi için yeni ideolojik aygıtlar yürürlüğe koyulurken, kültürel 

dönüşümün önünde engel teşkil edecek ve eski düzenin düşünce dünyasını canlı tutacak 

kişiler ve ideolojik aygıtlar ortadan kaldırılmalıydı.  Bu nedenle Kemalist kadrolar, 

geçmiş modernleşme anlayışının ve Osmanlı düzeninin taşıyıcısı olarak gördükleri 

muhalifleri bastırmak için Cumhuriyet'in ilanından bir ay kadar sonra İstiklal 

Mahkemelerini yeniden faaliyete geçirmişlerdi. Bunun yanında bir yıla yakın bir süre 

Meclis içerisinde tartışılan Hilafet Kurumu da, 3 Mart 1924'te kaldırılarak, yerine 

hükümet kontrolünde faaliyet gösterecek olan Diyanet İşleri kuruluyordu.  

Modernleşme sorunsalını aydınlanmacı ve pozitivist aklın ürettiği dikotomik 

ayrımlardan, özellikle de din-bilim ikiliği içinden okuyan domestik oryantalist kadrolar, 

din temelli eğitimi modernleşmenin önündeki en büyük engel olarak gördüğünden, 

Tevhid-i Tedrisat Kanununu da Hilafetin kaldırıldığı gün kabul etti ve seküler eğitim 

anlayışı benimsenerek bütün okullar Maarif Nezaretine bağlandı. 1925 yılı bitmeden 

memleket sathındaki tekke, zaviye ve türbeler TBMM kararı ile kapatılmış, dini tüm 

unvanlar da kaldırılmıştı. Bunun yanında uluslararası saat ve takvim, İslami takvim olan 

hicri takvimin yerini almış, cemaatin millete dönüştürülmesinde kilit rol oynayan 

unsurlardan biri olan zaman algısı radikal bir dönüşüme tabi tutulmuştu.  

Tüm bu süreçler boyunca otoriter eğilimleri aşikâr olan Mustafa Kemal'in "tek 

adam" olma yönündeki manevraları sadece muhalifler arasında değil, 9 Eylül 1923'te 

ilan edilen Halk Fırkasının bazı mensupları arasında da eleştirilen bir konu olarak 

duruyordu.558 1924 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı'na verdiği geniş yetkiler, demokrasi 

iddiası ile kurulan yeni rejimin, otoriter-pragmatist bir liderin ve ona bağlı kadroların 

                                                            
557 Kemal Karpat, Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi, İmge Kitabevi, Ankara, 2007, s. 43 
558 Daha detaylı bilgi için bkz. Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin 
Kurulması (1923-1931), Cem Yayınevi, İstanbul, 1992.  
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halk adına vesayet üstlendiği elitist bir rejim olarak doğuyor gibiydi. Bu otoriter 

yapılanmaya karşı daha liberal iddialar ortaya koyan İkinci Grup, 17 Kasım 1924'te 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kuruyor ve Mustafa Kemal'in üstlenmeye çalıştığı 

"Baba" otoritesine karşı bir duruş geliştiriyordu. Kemalist otoriter kadroların kendi 

modernleşme projelerini pürüzsüzce yürürlüğe koymasının önünde engel olarak 

görülen muhalifler, resmi tarih yazımında da olduğu gibi "gericiler, dinciler" olarak 

niteleniyor, domestik oryantalist bakış, modernist "Ben"in farkını koymak üzere muhalif 

olanları "dinci Ötekiler" olarak inşa ediyordu. Zürcher 'in de gösterdiği üzere Kemalist 

elitlerin ideolojik dünyası Fransız pozitivizmi, bilimcilik, kitlelere karşı güvensizlik ve 

korkudan beslenen otoriteryanizm ile daha sonraki öjenik pratiklerin de temeli olacak 

olan Sosyal Darwinizm gibi düşünsel kaynaklardan besleniyordu.559 Bu kaynaklar 

üzerinde bina edilecek seküler düzenin kendisine bir "dinci öteki" inşa etmesi, yürürlüğe 

koyulacak otoriter ve anti-demokratik uygulamaların meşruiyet zemini olacaktı. 560 

Böylesi bir söylemin inşasında 1925 Şubat'ında patlak veren Şeyh Sait 

Ayaklanması ciddi bir şekilde araçsallaştırılmış; ayaklanma içeriğinden ayıklanarak 

rejime karşı "dinci" bir isyan olarak sunulmuştu. Ayaklanma sonrasında çıkarılan 

Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile "çatlak ses" olarak görülenler "vatan haini" ilan ediliyor; 

söz konusu ayaklanma hem Cumhuriyet Halk Fırkası içindeki muhalefeti hem de 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını bastırmak için bir fırsat olarak kullanılıyordu.561. 

 Mustafa Kemal ve etrafında toplanan otoriter grup, 4 Mart 1925'te Takrir-i Sükûn 

Kanunu'nu çıkardı. Bu yasaya göre hükümet Cumhurbaşkanı'nın da onayı ile "gerici" 

                                                            
559 Ercih J. Zürcher, "Kemalist Düşüncenin Osmanlı Kaynakları", s.52.  
560 Aslında Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk yıllarında İslami kimliği doğrudan karşısına almıyor, hatta bir 
lider olarak kendini kabul ettirirken oldukça pragmatist davranarak İslami söylem içinden 
konuşabiliyordu. 1923 Şubatı'nda Balıkesir Zağnos Paşa Camii'sinde  "bilcümle doğa kanunlarını yapam 
Cenab-ı Haktır" derken, 1924'te "Türk milleti daha dindar olmalıdır" demektedir. Tanıl Bora, Cereyanlar, 
s.147.  
561 CHF içindeki otoriter grubun baskın gelmesi ile parti içindeki ılımlı grubun temsilcisi Fethi Bey 
hükümet kurmak için güvenoyu alamamış, kısa bir süre sonra da Paris Büyükelçiliğne atanarak siyasi 
arenadan uzaklaştırılmıştı.  
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olarak gördüğü bütün kuruluşları yasaklama ve kapatma kararı verme hakkına sahip 

oluyordu. Çok kısa bir süre içinde hükümete muhalefet eden gazeteler kapatılırken, 

muhalif gazeteciler de İstiklal Mahkemelerinde yargılanmaya başlamıştı. Mustafa 

Kemal'in otoriter eğilimlerinin iyice bilendiği bu dönemde, Takrir-i Sükûn Kanunu ve 

İstiklal Mahkemeleri eliyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da kapatılıyor, örgütlü 

muhalefet dağıtılıyordu. TCF'nin kapatılmasının ardından dağınık bir vaziyette de olsa 

varlığını sürdüren İkinci Grubun İttihatçı kadroları, 1926 yılında Mustafa Kemal'e 

suikast yapılacağı ihbarı üzerine, tarihe İzmir Suikastı olarak kaydedilen olay bahane 

edilerek yok ediliyordu. Bu kadroların bir kısmı İstiklal Mahkemelerinde yargılanıp 

idam edilirken, bir kısmı da beraat etse bile ya milletvekilliğinden istifa ettirilerek ya da 

emekliye ayrılmaya zorlanarak siyasi sahneden düşürülüyordu.562 Bir başka deyişle, 

"Milli Mücadele"nin lider kadroları arasındaki iktidar kavgası Takrir-i Sükûn Kanunu ile 

başlayıp İzmir Suikastı davasının sona ermesine kadar geçen bir yıllık süre içinde 

tamamen ortadan kaldırılıyordu. 

Artık yaralı ve yetim erkekliği restore edecek olan yeni "Baba"nın Mustafa 

Kemal'in şahsında doğması için gereken koşullar oluşmuştu. Vesayetçi, totaliter ya da 

Taha Parla'nın deyişi ile "paternalist"563 yeni "Baba"nın denetiminde, uzun süredir 

arzulanan "ulusal aile"nin kurumsallaşması için 1926 yılında Medeni Kanun kabul edildi. 

Daha önceki bölümde de bahsettiğim üzere, Kadınlar Halk Fırkasının kurucu kadroları 

başta olmak üzere, dönemin önde gelen kadın hakları savunucuları medeni kanunun 

yazılması için aktif olarak çalışmışlardı. Ancak bu çalışmalar öngörülen ataerkil aile 

modeli için fazla liberal bulunan İsveç Medeni kanunundan hareketle yapıldığından, eril 

iktidar tarafından kabul görmedi. Bunun yerine ataerkil aileye daha uygun bulunan 

                                                            
562 Cemil Koçak, a.g.m, s. 141-145.  
563 Taha Parla, Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, Atatürk'ün Nutku, İletişim yayınları, 
İstanbul, 1991, s.167 
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İsviçre Medeni kanunu bazı düzenlemelerle iktibas edildi. Türk Kanun-u Medenisi'nin 

152'nci maddesi "Koca birliğin reisidir. Evin intihabı, karı ve çocukların münasip veçhile 

iaşesi ona aittir"564 demekteydi. Aynı yıl İtalyan Ceza Yasası'ndan adapte edilen Türk 

Ceza Kanunu da kürtajı yasaklıyor, "Alet veya ilaç kullanarak veya başkası tarafından 

kullanılmasına razı olarak çocuk düşüren kadın altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına 

çarptırılır"565 deniyordu. Bu yaklaşım daha 1923 yılının Ocak ayında " Kadının en büyük 

vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu vazifenin 

ehemmiyeti layıkıyla anlaşılır. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir"566 diyen 

Mustafa Kemal'in kadınların sosyal statüsünü analık ile çerçevelendiren ataerkil 

yaklaşımı ile tutarlıydı. Kadınların bedenleri ile ilgili tasarruflarını devletin zimmetine 

geçiren bu tip yasal düzenlemelerle, "kuvvetli olmaya azmetmiş" milletin nüfus üretimini 

sağlayacak ulusal aile de "erkeklerin reis"liğinde biçimlendirilmiş oluyordu.  

Bu arada erkeklerin "aile reisliği"ni garanti altına alacak yasal zemin hazırdı hazır 

olmasına, ne var ki, ulusun Batı gibi medeni olduğunu gösterecek olan "aile reisleri" 

modern-Batılı erkekler gibi görünmüyordu. Bu yüzdendir ki, domestik oryantalizmin 

önemli bir işareti olarak erkek kıyafetlerinde zoraki reformlar yapılmaya girişildi ve 

erkek giysileri fes, şalvar, cübbe, çarık gibi giysilerden arındırılmaya başlandı. Bilindiği 

üzere, oryantalist literatürde "Doğulu erkeği" temsil etmek için sıkça kullanılan fes, 

şalvar, sakal ve bıyık gibi simgeler, aynı zamanda uygarlıktan nasibini alamamış, barbar, 

kaba, karanlık ve cahil erkek temsilini de kuran simgelerdi. Bu simgeler medeniyet 

seviyesi itibarıyla Batılı toplumlardan "aşağı" olmadığını ispatlamak ve henüz 

ehlileşmemiş/yetkinleşmemiş/medenileşmemiş, yani "çocuk Doğulu" temsilden 

kurtularak rüştünü kanıtlamak isteyen milliyetçi elit için makbul simgeler değildi. 

                                                            
564 Türk Kanun-u Medenisi, Madde 152 (1926), s.141.  
565 Türk Ceza Kanunu, Madde  468- Kasten Çocuk Düşürmek ve Düşürtmek Cürümleri, 1926, s.445. 
566 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatrük Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1997, s. 89-90.  
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Bunun yanında Osmanlı İmparatorluğu'nun millet sistemi içinde kıyafetlerin, etnik ve 

dinsel grupları ayırt etmek için kullanılan bir işlevi de vardı. Mesela gayrimüslimler için, 

İslam rengi olan yeşili kullanmak yasak idi.567 Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve 

Müslümanların giydikleri ayakkabı renklerinin birbirinden farklı olması sayesinde 

gündelik hayatta kimin hangi cemaatten olduğu kolayca tespit edilebiliyor; cemaatler 

arasındaki sınırlar ve mesafe kıyafetler aracılığı ile de kuruluyordu.568 Bir başka deyişle, 

homojen bir nüfus yaratmak üzere harekete geçen modernist-milliyetçi erk için söz 

konusu kıyafetler, sadece "geri kalmış Doğu"nun simgesi olarak değil, etnik, sınıfsal ve 

dinsel ayrılıkların da işareti, dolayısıyla da, tahayyül edilen milli yekpareliği/aileyi bozan 

unsurlar olarak görülüyordu. Ulusun geleceği olarak imlenen erkekliğin Batılı bir 

görünüme kavuşturulması ve bir biopolitika nesnesi olarak erkek bedeninin yeniden 

tanımlanması için ilk kıyafet düzenlemesi, 3 Nisan 1924 yılında hâkim ve adliye 

mensuplarının üniforma giymesini düzenleyen yasa ile yapılmıştı. 1925 Ağustos'unda 

çıkarılan Şapka Kanunu ile de Doğu simgesi olarak görülen fes yasaklanmış ve tüm 

devlet memurlarına şapka takma zorunluğu getirilmişti. Şapka takmayı red edenler 

İstiklal Mahkemelerinde yargılanıyor ve ceza alıyorlardı.  

Tabi belirtmem gerekir ki, erkek bedeni ve kıyafetleri üzerinde yapılan bu 

düzenlemeler, sadece Takrir-i Sükûn ortamının baskı ve zor kullanma yöntemleri ile 

değil, iktidarın Batılılaşma şiarında görünür olan "medeni/muktedir erkek" olma 

arzusunun toplumsal yüzeyde dolaşıma sokulması ile de gerçekleşiyordu.569 Foucault 

biopolitikayı, modern toplumun yaşam süreçlerine özgü karakteristik öğelerin 

                                                            
567 Ayten Sezer Arığ, Atatürk Türkiye'sinde Kılık Kıyafette Çağdaşlaşma,Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007, 
s.17 
568 Bu konuya değinen çalışmalar için bkz. Raphaela Lewis, Everyday Life in Ottoman Turkey, Puntam, 
New York, 1971. Edmondo de Amicis, İstanbul 1874, (çev) Beynun Akyavaş,  Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, İstanbul, 2013.  
569 Osmanlı döneminden itibaren kıyafetlerde değişim başlamıştı. İlk önce askeri kıyafeterde düzenleme 
yapılmış, daha sonra şehirli erkeklere doğru açılmıştı. Ama sistematik değildi. Anlat ve aç.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



289 
 

rasyonalize edilerek disiplin altına alınması olarak açıklar.570 Bio-iktidar sadece dışlama, 

engelleme yasaklama ya da bastırma pratikleri ile işleyen bir iktidar biçimi değil, aynı 

zamanda arzuyu kışkırtarak ve yeniden üreterek bedene- davranışlara kaydolan bir 

iktidar biçimidir. Toplumsal gövdeyi kat ederken ve iktidarın yazıldığı bir metin olarak 

bedenin gündelik yaşamını, alışkanlıklarını, dolaşımını ve yeniden dağılımını düzenleyici 

bir mekanizma olarak çalışırken, arzuyu hem (özneyi kuran söylemler aracılığı ile) 

üretir hem de arzulayan özne dolayımı ile fonksiyonel hale gelir. Bu bağlamda Mustafa 

Kemal ve kadrosunun pratikleri, sadece yasaklayıcı ve baskıcı bir iktidar olarak değil, 

kendi arzularını yeniden üreten ve kurdukları söylemsel düzenekler aracılığı ile "Batılı 

millet/erkek" olmayı arzulayan özneler kuran bir bio-iktidar olarak da işlev 

görmüşlerdir.  

Mustafa Kemal'in 27 Ağustos 1925'te İnebolu Türk Ocağı'nda erkek kıyafetleri ile 

ilgili yaptığı konuşma, hem kıyafet üzerinden "doğru ve yanlış erkeği" isimlendiren bir 

Baba gibi konuşması, hem de "milli-Batılı erkeğin" neyi arzulaması gerektiğini gösteren 

bir biyopolitik söylem örneği olması açısından kayda değerdir. Bu konuşmada Mustafa 

Kemal hitap ettiği kitleye, "Bizim kıyafetimiz milli midir?" diye sorduktan ve "hayır" 

cevabı aldıktan sonra, geleneksel kıyafetleri "altı kaval üstü şişhane" olarak tanımlamış 

ve bu kıyafetlerin ne milli ne de beynelmilel (evrensel) olduğunu söyleyerek onları 

"cevheri sıvayan çamur" olarak tanımlamıştır. Devamla Türk milletinin cevherine layık 

olan kıyafetin "ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, 

yakalık, caket ve bittabi bunların mütemimmi olmak üzere başta siperi şemsli serpuş" 

olduğunu söylemiş; fes giymek konusunda ısrar edecek olanlar olursa onlara söyleyeceği 

sözün "çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz" olacağını belirtmişti. 571 Yani "milletinin cevherini 

çamurla kapayacak kadar cahil ve gafil bir erkek" olmakla, milletin cevherine uygun 

                                                            
570 Michel Foucault, 2008, s.317 
571 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatrük Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1997, s. 220-221.  
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(adeta bir "damat kıyafetini" tasvir eden) Batılı kıyafetleri tercih eden "makbul/modern 

bir erkek "olmak arasında arzulanması gereken pozisyonu isimlendirmişti. Bu dönemde, 

hükümet taraftarı gazetelerde erkek kıyafeti modası ve nasıl giyinilmesi gerektiği ile 

ilgili bilgi veren yazılar artarken, devletin üst düzey yöneticilerinin ve şehirli erkeklerin 

kıyafetlerinde golf pantolon, beyaz ceket mendili, sağdan sola iliklenen geniş omuzlu 

vatkalı kruvaze ceketler572 boy göstermeye başlamıştı. Elitlerin bir araya geldiği 

Cumhuriyet baloları ile bürokratik elitlerin özel dans derslerine giderek ve Avrupa'dan 

getirdikleri pahalı maskelerle katıldıkları maskeli balolar573 da dâhil olmak üzere 

yemekli toplantılarda da smokin ve frak gibi kıyafetler giyiliyordu. Erkek bedenini güçlü, 

heybetli, şık, yakışıklı vb. şekilde gösteren bu kıyafetlerin, Batı'nın gözünden doğru, Batı 

gibi olarak ve elbette ki, Batı(lı kadın) tarafından arzulanan erkekler yaratmakla ilgili 

olduğu açıktır.  

Erkek bedenini güçlü ve heybetli gösteren kıyafetler ile ilgili modernizasyon 

hamlelerine mukabil, kadınların peçe ve çarşaf kullanması ile ilgili herhangi bir 

yasaklayıcı düzenlemenin yapılmaması da önemlidir. Batı gibi olurken, Batı'dan farklı 

olduğunu göstermek isteyen Türk milliyetçiliği için fark (birçok Batılı olmayan 

milliyetçilikte olduğu gibi) kadınlar üzerinden tanımlandığından, Batı gibi erkekler 

yaratmak ulusal rüştüyetin ispat alanı olmuştur. Kadınlık ise, ulusal erkekliğin kontrol 

etmekle mükellef olduğu bir denetim (namus) alanı olarak da görüldüğünden, kadın 

kıyafetlerindeki dönüşüm, daha ziyade, kadın cinselliği ile ilgili çağrışım yapmayacak 

modern kıyafetlerin giyilmesini telkin etmek suretiyle, zamana yayılmıştır. Yasal 

düzeyde kadın kıyafetleri ile ilgili herhangi bir yaptırım yürürlüğe koyulmasa bile, 

kadınların nasıl davranması gerektiği ile ilgili Mustafa Kemal'in kadınlara değil ama yine 

                                                            
572 İlbeyi Özer, Osmanlı'dan Cumhuriyete Moda, Truva Yayınları, İstanbul, 2009, s.375-376.  
573 Funda Şenol Cantek, Yaban'lar Yerli'ler: Başkent Olma Sürecinde Ankara, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2003, s.264 
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erkeklere konuştuğunu (çünkü paternal Baba için muhatap hep erkektir) gösteren 

örnekler ilginçtir. 30 Ağustos 1925 yılında Kastamonu'da yaptığı konuşmada Mustafa 

Kemal, gittiği yerlerde yüzünü ve başını bir kumaş parçası ile kapatan kadınlar 

gördüğünü, yanlarından erkek geçtiği zaman bu kadınların arkasını döndüğünü veya 

yere oturduğunu söylemiş ve erkek muhataplarına seslenerek medeni bir ulusun 

anneleri ve kızlarının bu şekildeki acayip davranışlarının Türk milletini küçük 

düşürdüğünü ifade etmiştir.574  

Bu dönemde modern-milli erkek "reis"liğinde kurulacak olan ulusal aile 

tahayyülünün bir diğer önemli parçası Kemalist iktidarın çocukluk tasarımıdır. Erkek 

çocukları "küçük askerler", kız çocukları ise "minik anneler" olarak konumlandıran 

militer bir eğitim anlayışının yürürlüğe koyulması ile ulusun makbul erkek ve kadın 

inşası, eğitim müfredatlarına da girmiştir. Öztan, geç dönem Osmanlı ve Cumhuriyet'in 

ilk yıllarından itibaren görünür olan bu çocukluk tahayyülünde, askerliğe övgünün 

belirgin bir biçimde olduğunu ve çocukları asker olmaya özendiren bir çocuk 

edebiyatının geliştiğini anlatır.575 Türk ulusunun askeri niteliklerinin eski çağlara 

referansla anlatıldığı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarından verilen örneklerle bezenmiş 

çocuk kitaplarındaki tüm erkek karakterlerin cepheye gitmek için can attığı bir çocuk 

edebiyatıdır söz konusu olan.576 Ders kitaplarındaki durum da farklı değildir. Düşman 

söylemi üzerinden "biz" ve "onlar"ın sınırları kalın çizgilerle ayrılmış, milletin fertleri 

olacak çocukların vatanseverliği, ulusa sadakati ve görevleri ölmek ve öldürmek 

üzerinden tanımlanmıştır.577 Bunun yanında, Türk ulusunun "ezelden beri modern bir 

                                                            
574 Aktaran Zehra Arat, "Turkish Women and the Republican Reconstruction of Tradition", in 
Reconstructing Gender in the Middle East: Tradition, Identity and Power, (ed.) Fatma Müge Göçek & 
Shiva Balaghi, Columbia University Press, New York, 1995, s.61.  
575 Güven Gürkan Öztan, Türkiye'de Çocukluğun Politik İnşası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 2011 
576 Güven Gürkan Öztan, a.g.e., 
577 Tuba Kancı & Ayşegül Altınay, "Educating Little Soldiers and Little Ayşes: Militarised and Gendered 
Citizenship in Turkish Textbooks", Multicutural Societies: Turkish and Swedish Perspectives, (eds) 
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ulus" olduğunu anlatmak için yazılmış çocuk kitaplarında, Batı ülkelerinin olumlu bir 

şekilde tasvir edilmesine karşın Afrika ülkelerinin "pis", "geri kalmış", "cahil" ülkeler 

olarak tanıtılması578 da Kemalizm'e içkin oryantalist bakışı örneklemesi açısından 

ilginçtir. Öztan'ın deyişi ile "Yeni rejimin yazarları sanki Batılı kalem sahiplerinin Küçük 

Asya'yı içine katarak yaptığını, kendi doğusuna oryantalist bir üslupla yeniden 

üretmiştir."579 Yani domestik oryantalist bakışın gözünde çocukluk da (aynı kadınlık 

gibi), artık ulusa aittir ve milli vazifelerle donatılırken, bedeni ve zihni ile ulusun üzerine 

yazılacağı bir metindir. Bedenini, zihnini, ruhunu, kısacası varlığını "Türk varlığına 

armağan"580 edecek, "yurdunu milletini özünden çok" sevecek bir çocuk ve 

çocuk(laştırılmış) vatandaş modeli gündemdedir artık.  

Bu vatandaş, CHF nizamnamelerinde tanımlandığı gibi sadece "sınıflar-üstü" yani, 

sınıfsal farklılıkları silinmiş bir vatandaş değildir.581 İnsanı insan yapan tüm 

özelliklerinden, cinsiyetinden, yaşından, etnisitesinden, siyasi görüşünden hatta 

bireyliğinden arındırılmış, bir insandan çok bir üniforma gibi, tek-tip varsayılmış kişidir. 

Vazifesi, paternal Baba tarafından "Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza 

ve müdafaa etmek"582 olarak yukarıdan dikte edilen, sadece harici değil, dâhili 

bedhahlara karşı583 da ülkeyi savunurken "muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil 

                                                                                                                                                                                          
Fatma Gök, Marie Carlson& Annika Rabo, Swedish Research Institute, Transactions, vol.18, Stockholm 
2007, pp.51-70.   
578 Güven Gürkan Öztan, a.g.e.  
579 Güven Gürkan Öztan, a.g.e., s.74 
580 Bu cümle 1933 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Reşit Galip tarafından her sabah ilkokullarda okutulmak 
üzere yürürlüğe koyulan "Öğrenci Andı"ndan alınmıştır. 2000'li yılların başına kadar ilkokullarda 
okutulan bu ant şöyledir:  
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım./ Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi 
özümden çok sevmektir./Ülküm yükselmek, ileri gitmektir/Ey bugünümüzü sağlayan Atatürk!/Açtığın 
yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçtai hiç durmadan yürüyeceğime and içerim./ Varlığım Türk 
varlığına armağam olsun./ Ne mutlu Türk'üm diyene! 
581 İlk başta CHF nizamnamesinde yer alan sınıflarüstü olma söylemi 1930'lu yıllarda sosyalizm 
"tehlikesi"ne karşı iyice billurlaşmış, tek parti rejimini faşizme evriltmenin temsilcilerinden biri kabul 
edilen Recep Peker'in dilinde "Türkiye'de sınıf yoktur, cins yoktur, imtiyaz yoktur"a dönüşmüştür.Tanıl 
Bora Cereyanlar, s.141. 
582 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alınmış bir cümledir. 
583 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alınmış bir cümledir. 
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kanda"584 bulacak olan bu vatandaş, Baba büyüdükçe küçülen, ezeli bir çocuk kalmışlık 

içine hapsedilecek bir vatandaştır. Bir başka ifadeyle halk-millet-vatandaş, artık Babası 

tarafından büyütülecek daimi bir çocuktur. Taha Parla'nın deyişi ile "bu ulusal 'büyüme 

romanının (Bildungsroman) kahramanı toplumdur ama asıl kahraman onu büyütecek 

olan, ondaki gelişme yeteneğini sezen, işleyen, koruyan ve eseri yaratan kişi ('Ben') 

Atatürk'tür."585 

Oryantalizm karşısında yaşanan narsistik yaralanmanın tamiri için, süregelen 

yetim ve mütereddit ergen halini, muktedir ve arzulanan bir erkeklik kurgusuna 

kavuşturacak olan bu Baba'nın yaptığı, aslında geleneksel erkeklerin çocuk kalmışlığını, 

halka (kadınlara-gençlere-çocuklara-eğitimsizlere-yoksullara vb.) yansıtarak milli erkeği 

büyütmektir. Erkekliğin tamlık fantazisini mümkün kılmak için eksikliği "Öteki"ne 

havale eden Osmanlı modernistlerine benzer bir şekilde, Mustafa Kemal ve kadroları da 

tahayyül ettikleri "milli-Batılı erkek" kurgusunun dışında kalan sosyal grupları 

eksik/dişil olarak imleyen bir tamlık fantazisi ile narsistik yarayı kapatmaya 

çalışmışlardır. Ancak Osmanlı modernistlerinden farklı olarak Kemalizm'in erkeklik 

fantazisi eksikliği, imparatorluğun ihtişamlı geçmişine referansla üretilen kibirden değil, 

Türk Tarih Tez'inde de görüleceği üzere, bu kibri ırksal üstünlüğe tercüme eden 

narsistik bir söylem kurarak tamir etme gailesindedir. Osmanlı modernistlerinin 

"Asya'nın akl-ı piranesi ile Avrupa'nın bikr-i fikrini izdivaç ettirmek"586 üzerinden telaffuz 

ettikleri eril fantazi, Cumhuriyetçi elitlerin zihniyet dünyasında misak-ı milli içerisinde 

durmak zorunda kalmış, kendi sınırlılığını farkında olan, bu yüzden de yeni bir 

büyüklenmeci söylemin kalıbına dökülmesi gereken bir fantazidir.   

                                                            
584 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden alınmış bir cümledir. 
585 Taha Parla, a.g.e., s.30.  
586 Nurdan Gürbilek, "Batı'nın Cinsiyeti", Benden Önce Bir Başkası, Metis, İstanbul, 2010, s. 174. 
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 Millet sistemine dayanan heterojen etnisiteli imparatorluğun büyüklenmeci 

kibrini, ırk olarak homojenleştirilmiş bir milletin büyüklenmeci kibrine dönüştürmek 

için, hem Osmanlı/İslam geçmişinin oryantalize edilerek tamamen silinmesi, hem de bu 

geçmişin içinden gelerek süreklilik telakkisi yaratan tüm hareketlerin reddedilmesi 

gereklidir. Yıllarca kadınlık mefkûresini taşımış oldukları halde Kemalizm'in "yeni 

kadın" tahayyülünde kendilerine asla yer bulamayan Osmanlı-Türk kadınlarının yok 

sayılmaları ve nihayetinde de, ortadan kaldırılmaları biraz da bundandır. Zihnioğlu'nun 

dediği gibi, Osmanlı döneminden gelen her türlü siyasi ve kültürel mirası reddetmek 

üzerine kurulu Kemalist iktidar, oy hakkı mücadelesi veren Türk Kadınlar Birliği 

grubunu bu Osmanlı geçmişlerinden dolayı da dağıtmak istemiştir.587 Mustafa Kemal'in 

1 Ekim 1926 tarihinde kurmaylarına "Efendiler gürbüz ve yavuz evlatlar isterim"588 

cümlelerinde emredilen "gürbüz ve yavuz evlatların" yetişmesi için bir "Cumhuriyet 

Kadını"nın inşasına gerek vardır. Bu "Cumhuriyet Kadını"nın da inşası ancak Baba'nın 

çizdiği hudutlar içinde kalacak olan itaatkâr kız çocukları ile mümkündür. Bu nedenledir 

ki, 1927 yılının Temmuz ayında Baba'nın telkini ile TKB kısa bir süreliğine kapatılır; 

Nezihe Muhiddin'in şaibelerle itibarsızlaştırılması ve yargılanması sonucunda TKB, 

itaatkâr kızların yönetimine verilerek, erkekliğin hudutlarını "ihlal eden" bir kurum 

olmaktan çıkarılır. Bundan sonraki süreçte "İstanbul kadını" olarak ötekileştirilen 

feminist kadınlar uzunca bir süre çıkmamak üzere tarih sahnesinden inecek, basında 

uygulanan sansür dolayısı ile sözlerinin topluma ulaşması engellenecektir. Erkek iktidarı 

tarafından suni bir şekilde yaratılan İstanbul kadını- Anadolu kadını ayrımı ise, aynı 

zamanda hem vatanperver bir münevver hem de fedakâr anne kurgularını zorlama bir 

                                                            
587 Yaprak Zihnioğlu, a.g.e., s.229.  
588 Yiğit Akın, Gürbüz ve Yavuz Evlatlar, Erken Cumhuriyet'te Beden Terbiyesi ve Spor, İletişim 
Yayınları, Istanbul, 2004, s.98.  
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şekilde birleştiren "Cumhuriyet Kadını" söylemi ile rafa kaldırılacak, "Cumhuriyet 

Kadını" Afet İnan ve Sabiha Gökçen gibi kız çocukları ile temsil edilecektir.  

 

b) Gürbüz ve Yavuz Evlatlar: Milli Erkeğin İnşası 

Paternal Baba'nın emri ile "Cumhuriyet Kadınları"nın yetiştirmesi beklenen 

evlatların, kullanılan "gürbüz ve yavuz" sıfatlarından da anlaşılacağı gibi, birer erkek 

evlat olarak hayal edildiği aşikârdır. (Erkek) evlatlar, hem vatan (namus) savunmasını 

yapacak kadar yavuz (şiddetli) birer asker-erkek olmalı, hem de dişil bir özellik olarak 

kabul edilen zayıflıktan kurtularak, gürbüz (güçlü-kuvvetli) koca-erkekler olup ulusun 

zürriyet devamını sağlamalıdır. Tanzimat döneminden beri Batı'ya karşı "hasta adam" 

olmadığını ispatlamak üzere ortaya koyulan modernleşme pratiklerinin bilinçaltı, 

1920'lerin ortasından itibaren "gürbüz ve yavuz evlatlar" yetiştirmek üzere operasyona 

koyulan biyopolitik stratejilerin zihniyet dünyasına transfer olmuş gibidir. Gürbüz ve 

yavuz genç erkeğin bedeni, yaşlı ve düşkün olan Hasta Adam'ın bedeninin yerini 

almalıdır ki Türk milleti muasır medeniyetler arasındaki yerini konumlandırabilsin.  Bir 

başka ifadeyle, 1930'lardan itibaren öjenik bir boyut kazanacak olan bu biopolitika 

alanında şekillendirilecek olan erkek bedenleri, oryantalizmin aynasında kendine 

bakarak kadınsılaşma endişesi yaşayan erkekliğin, üstesinden gelmeye çalıştığı 

düşkünlük (hasta adam) imgesini terse çevirme mecrasından başka bir şey değildir. 

 Aslında ulusun geleceğini ve medeniyetini imleyen bedenler olarak erkek 

bedenlerinin jimnastik ve beden terbiyesi ile disipline edilmesi, Cumhuriyet'ten önce, 2. 

Meşrutiyet ertesinde başlamıştır. 2. Meşrutiyet elitleri arasında egemen hale gelen 

topyekûn savaş ve sürekli teyakkuzda olma düşüncesi, Türkçülük ve Sosyal Darwinizm 

fikrini benimseyen Jön Türklerin Osmanlı Güç Ocakları ve Osmanlı Genç Ocakları gibi 

örgütlenmelere gitmelerine neden olmuş; 12 yaşından büyük erkek çocuklarının savaş 
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için gerekli beden becerisini kazanımları, kişisel hijyen, ilk yardım ve toplum sağlığı 

konularında eğitilmeleri bu dönemde başlamıştır.589 Sosyal Darwinist söylemin güçlü 

ırkın uluslararası hiyerarşi içinde hayatta kalma kuvvetine sahip olacağı vurgusu ile 

Türkçülüğün güçlü-medeni ırk/millet vurgusu bu dönemin askeri-bedensel 

idmanlarında birleşmiş; ulusun erkekliğini tanımlamanın bir unsuru olarak güçlü erkek 

bedeni 2. Meşrutiyet ile birlikte görünür olmuştur.  

Bu dönemin milliyetçi neşriyatında zayıf, çelimsiz, kuvvetsiz bedeni tanımlamak 

için kullanılan en yaygın sıfat, kadına benzeyen, kadınlığa meyleden manasına gelen 

muhannes kelimesidir.590 Güçsüz-cılız erkeklerin muhannes olarak sıfatlanması, ırk-

millet- erkeklik ve modernleşme sarmalında iş gören endişenin, erilliği kaybetme 

endişesi olduğunu bir kez daha gösterir. Tanıl Bora'nın deyişi ile bu dönem neşriyatı 

Osmanlılar ve Türkleri "erkek bir kavim iken" sefahate dalmış "pamuk şilteler içinde 

kadınlaşma" felaketine uğramış olarak resmeder. Bu yüzden milliyetçi kalkışma aynı 

zamanda erkekliği uyandırma çağrısı olarak görünür olurken, maçizim (maçoluk 

ideolojisi de diyebiliriz D.D) militarist milliyetçiliğe libidinal yakıt sağlayan bir rezerv 

olur.591  

İşte Mustafa Kemal ve kadrosunun 1926'dan itibaren ülke çapında yürürlüğe 

koyduğu spor ve beden terbiyesi uygulamaları,592 bu mirasın sistematikleştirilmiş ve 

rasyonelleştirilmiş bir uzantısıdır. 1912 yılında kurulan ve kısa bir kesinti dönemi hariç 

1932 yılına kadar faal olan Türk Ocakları, genelde "cahil halkı" medenileştirme, özelde 

                                                            
589 Yiğit Akın, a.g.e, s. 131-137.  
590 Tanıl Bora, Cereyanlar, s.40. 
591 Tanıl Bora, Cereyanlar, s.40. 
592 Cumhuriyet ilan edilmeden önce 15 Temmuz-15 Ağustos 1923 döneminde yapılan 1. Heyet-i İlmiyye 
toplantısında beden terbiye derslerinin ve bu dersleri verecek öğretmenlerin yetersizliği bir sorun olarak 
koyulmuştu. 1924 yılında yapılan bir düzenleme ile İmam Hatip liselerine, erkek öğretmen okullarına ve 
ortaokullara da beden eğitimi dersi eklendi. 1926 yılında ise tüm ilkokullara ve Kız Öğretmen Okullarının 
müfredatına da beden eğitimi dersleri eklendi. Ayhan Dever & Ahmet İslam, "Osmanlı İmparatorluğu'nun 
Son Dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyet'nin İlk Yıllarında Okullardaki Beden Eğitimi Derslerine 
Sistematik bir Bakış", The Journal of Academic Social Sciences Studies, No:32, Winter III, 2015, s. 164-165.  
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ise "gürbüz ve yavuz evlatlar"ın yetiştirilmesi için yürürlüğe koyulan politikaların 

yaygınlaştırılmasında oldukça işlevsel olmuştur. Türk Ocakları'nın CHF ile bütünleşmeye 

başladığı dönem de olan 1926 yılında yapılan kongresinde okunan faaliyet raporu 

örgütün 1 yıl içinde şube sayısını 135'ten 217'ye çıkardığını, 30.000 kadar da üyeye 

sahip olduğunu söyler.593 Rapor, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 

teşkilatlanmaya ağırlık verildiğini anlatırken, kongrede yürütülen tartışmalar Türkçe 

dilinin yaygınlaştırılması ve beden terbiyesinin artırılması etrafında yoğunlaşır. Bir 

başka deyişle, Kürt illerinin Türkleştirilmesi ile milli erkekliğin beden terbiyesini yan 

yana ele alınması, millileşme ve erkekleşme bağlantısının ne kadar iç içe yürürlükte 

olduğunu gösterir. Kongre sonunda Türk Ocakları Terbiye-i Bedeniyye Programı kabul 

edilir ve örgütün ilerleyen yıllarda ortaya koyacağı faaliyetlerin çerçevesi çizilmiş 

olur.594 Ocaklar bundan sonraki neşriyatlarında beden faaliyetlerini "bir zevk, bir 

eğlence, bir distraksiyon mahiyetinde değil, milli bir vazife şeklinde tatbik" edeceğini 

söyleyecek, parasal olanağı bulunan şubelerin jimnastik salonu açmalarını sağlayacak ve 

beden terbiyesinin yaygınlaştırılması için jimnastik bayramları düzenlemeye 

başlayacaktır.595  

Şüphesiz ki Türk Ocakları'nın böylesi bir misyonu üstlenmesi tesadüf değildir. 

Ocaklar, özellikle 2. Meşrutiyet sonrasında Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Halide Edip gibi 

entelektüellerin geliştirdiği Türkçülük fikriyatının önemli bir taşıyıcısı olmuş, Pantürkist 

ideallerin toplumsal düzeyde yaygınlaştırılmasında (Cumhuriyet öncesinde de) işlevsel 

olmuştu. Cumhuriyet öncesinde özellikle Yusuf Akçura tarafından materyalist bir felsefe 

ile de dile getirilen Türkçülük, ulusal bir burjuvazinin oluşturulması, milli ekonominin 

geliştirilmesi için yerli üretimin ve Türkler-arası ticaretin gelişmesi, ekonomik pazarın 

                                                            
593 Füsun Üstel, İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931), 
İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, s. 225. 
594 Füsun Üstel , a.g.e., s.225.  
595 Füsun Üstel , a.g.e., s.296.  
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ortaklaştığı bir zeminden Türkler arası bir dil ve kültür birliğinin sağlanmasını 

öngörüyordu.596 Bu yaklaşım Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de benimsenmiş, ulusal 

kalkınmanın gerçekleştirilmesi için iç pazarın önemine vurgu yapan, yabancı malların 

ithalatının azaltılmasını ve yerli üretimin artırılmasını öngören, ulusal burjuvazinin 

oluşturulması için verimlilik ve tasarruf politikalarına ihtimam gösterilmesi gerektiğini 

söyleyen bir kalkınma anlayışına tercüme olmuştu. Bu anlayış hâlihazırda ticaret ve 

sermayeyi elinde tutan gayrimüslim burjuvaziye etnisist temelden gelen tepkiler 

duyulmasını da sağlıyor, Pantürkist ideallerin alttan alta işleyen yayılmacı meyli ile milli 

ekonominin geliştirilmesini öngören Cumhuriyetçi kalkınma anlayışı ideolojik düzeyde 

birbirine sarmalanıyordu.  

Bu ideolojik alaşım 1929 krizi ile birlikte kökleşmeye başladı. 1929 krizi Türk 

lirasında değer kaybına neden olmuş, ticaret açığını büyütmüş ve ulusal gelirlerde ciddi 

bir gerileme yaratmıştı. Bu krizi atlatmak için ihtiyaç duyulan ekonomi politikaları, 

yerlilik-millet vurgusu yapan Türkçü söylemi güçlendirmeyi ve o güne dek yurda bağlılık 

üzerinden tanımlanan vatandaş kimliği ile Türk ırkının biricikliğine vurgu yapan etnisist 

kimlik arasında yaşanan sendelemeyi, ikincisi lehine öne çıkarmayı getirmişti. Ulusal 

kalkınma için kitleleri harekete geçirecek psişik zamkın (milliyetçiliğin) tonu ırksal 

üstünlük telaffuz eden bir yerden pekiştirilirken, devletin yüceliğini tarih-öncesi 

devirlere uzanarak meşrulaştırmaya çalışan tarih ve dil tezleri de bu bağlamda 

operasyona koyuluyordu.  

Ekonomik kalkınma için gerekli olan ideolojik repertuar "üstün-asker-medeni Türk 

ulusu" üzerinden terennüm ettirilirken, bu ideolojik repertuarın biyopolitik tezahürü 

olarak da "nitelikli nüfus" yaratma gündeme geliyordu. Aslında "gürbüz ve yavuz 

evlatlar" yetiştirme denilen durum, 1930'ların faşist ve muhafazakâr yönetimlerinde 

                                                            
596 François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf Akçura (1876-1935), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul, 2005.   
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nitelikli nüfus yaratma derdi üzerine bina edilen öjenik politikaların Türk versiyonuydu. 

Sosyal Darwinizm temelli öjenik politikalar, güçlü ulusun ıslah edilmiş bir ırktan ve bu 

ırkın üreteceği güçlü bedenlerden geçeceği anlayışı üzerine temelleniyordu. Fiziksel 

olarak engelli olan, akli melekeleri yerinde olmayan, bulaşıcı ve kronik hastalıkları olan, 

eğitimsiz ve yoksul olan bireyler, sağlık ve eğitim sistemi başta olmak üzere, devletin 

birçok sektörü için masraf olarak görülüyordu.597 Bu yaklaşıma göre ülke kalkınmasını 

tehdit eden "niteliksiz bedenler"in çoğalması engellenmeli, işgücü ve asker gücü olarak 

kullanılabilecek sağlıklı ve güçlü bedenlerin maksimize edilmesi gerekliydi. 1930'lar 

boyunca orta sınıf ailelere "en az 3 çocuk yapınız!" şeklinde yapılan çağrılar,598 alkol ve 

uyuşturucunun bedene, dolayısıyla da millete zarar verdiği üzerine geliştirilen medikal 

söylemler,599 bilhassa da beden terbiyesine yönelik politikalar, "nitelikli nüfus" üretmek 

üzere yürürlüğe koyulan öjenik politikaların parçalarıydı. Türk Ocakları ve 1932 yılında 

Ocakların yerini alan Halk Evleri'nin misyonlarından biri de, bu öjenik politikalar için 

gerekli toplumsal rızayı üretmek, ortaya çıkabilecek ideolojik itilafların önünü almaktı.  

Bu bağlamda devlet eliyle kurulan ve ilk açıldığı yıl 34 şubesi bulunan Halk Evleri, 

spor ve beden eğitimini gençlik ve milli eğitim çalışmalarının en önemli bileşenlerinden 

biri olarak ele alıyor ve özellikle genç erkeklerin kitlesel düzeyde spor yapması için 

seferber oluyordu.600 "Irk olarak üstün" Türk milletinin devleti olarak Türkiye 

Cumhuriyeti'nin Batılı devletlere "boyun eğmemesi" için ekonomik kalkınmayı 

                                                            
597 Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin nüfusundaki azalma, yoksullaşma ve artan hastalık türleri 
ile ilgili bkz. Frederic C. Shorter, "The Population of Turkey after The War of Independence", International 
Journal of Middle-East Studies, 17, no: 4, 1985, ss.417-441.  
598 Besim Ömer Akalın, Türk Çocuğu Nasıl Yaşamalıdır: Küçük Çocuklara Bakım ve Sosyal Yardım, Ahmed 
İhsan Basımevi, Istanbul, 1936, s.14 - aktaran Elif Çağlı, Construction of 'Eugenic Ideal Women' in Turkey 
Between 1930-1945 by Body and Sport Politics", International Journal of Women and Gender Studies, 
Vol. 4, No.2, December 2016 , s.86 
599 Bu söylemlerin analizi için bkz. Efe Atabay, "Alcohol and Alcoholism as Eugenic Problems", Eugenics, 
Modernity and the Rationalization of Modernity in Early Rebulican Turkey, (Yayınlanmamış Master 
Tezi içinde) July, 2009, McGill University, Montreal, ss.95-109.  
600 Nurullah Candan & Tanju Bağırgan, "Türk Ocaklarından Halk Evlerine: Türkiye'de Sporun Erken 
Dönem Öyküsü", Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, XV (3), Temmuz 2010, ss. 17-32.  
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gerçekleştirecek milli erkekler Halk Evleri'nin spor kollarında eskrim, güreş, avcılık, 

binicilik gibi savaş sporu denilebilecek dallarda eğitimler alıyorlardı. Bu eğitimler 

yanında, tenis, kürek, yüzme ve oda jimnastiği gibi Garplı spor dallarında da eğitimler 

veriliyor,601 milletin "Batılılığı" bu pratikler üzerinden de üretiliyordu.  

1930 yılından itibaren devletin spor faaliyetlerini yaygınlaştırmak için ciddi bir 

bütçe ayırması sonucunda, Türkiye Cumhuriyetini uluslararası müsabakalarda temsil 

edecek ve Batılı devletlere Türk milletinin medeni ve güçlü bir millet olduğunu 

"kanıtlayacak" sporcular yetiştirilmesine de önem verilmeye başlandı. Ulusun erkekleri 

"gürbüz ve yavuz" evlatlar olmak yolunda ilerlerken, genç kızların da fiziksel olarak 

güçlenmesi gerekliliği vurgulanıyordu. Ancak sağlıklı ve fit kadın bedenine vurgu yapan 

söylem, kadın bedenini ulusal temsiliyetin bedeni olarak değil, anne olacak beden olarak, 

yani nüfus politikaları bağlamında ele alıyordu. Mesela 1929 tarihli bir ilkokul kitabında 

bir annenin ağzından kız çocuklara yazılan bir mektupta kadınların bedensel eğitiminin 

gelecek nesillerin dayanıklılığı için önemi vurgulanıyor; kız çocuklarının sağlıklı 

bedenlere sahip olmasının dayanıklı askerler yetiştirmek için gerekli olduğu 

belirtiliyordu.602 

 1941 yılında yeniden düzenlenen Beden Terbiyesi Mevzuatı ise, kadınların ve 

erkeklerin yapabileceği sporları düzenlerken biyolojik farklılıklardan hareket ediyor, kız 

ve erkek öğrencilerin bireysel ya da takım sporlarında birlikte aktivite yapmasını 

yasaklıyordu. Bu mevzuata göre, yönetimin uygun görmesi durumunda istisnai olarak 

kız öğrenciler de erkeklerle birlikte kayak, eskrim ve kürek çekme gibi sporları 

yapabilirdi fakat kızlar için uygun görülen sporlar daha ziyade müzikli ritmik jimnastik 

gibi yumuşak spor dallarıydı. (Jimnastik yaparken arkada çalan müzik, "sert erkek" 

                                                            
601 Neşe Yeşilkaya, Halk Evleri İdeolojisi ve Mimarlık, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, s.92-97. 
602 Tuba Kancı, "Türkiye'de Eğitim, Milliyetçilik ve Topumsal Cinsiyetin Kesişim Noktaları", Milliyetçilik 
ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset (der.) Simten Coşar & Aylin Özmen, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2015, s. 89 
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imajını bozduğundan bu "yumuşak spor" kadınlar için uygun görülmüştü.)  Tenis, 

akrobatik egzersizler, hafif atletizm kadınlar için uygun görülen diğer "yumuşak" spor 

dallarıydı. Özellikle su sporları, mayo giyilmesi ve bone takılması dolayısı ile sembolik 

bir öneme haizdi; çünkü peçe ve çarşafı çıkarmış modern Türk kadını imgesi, en çok bu 

sporlarda görünür oluyordu.603 Çağlı'nın da gösterdiği üzere erkekler rekabet gerektiren 

sporlara teşvik edilirken, kızlar "sinirlerinin rekabeti kaldırmayacağı" varsayımı ile 

rekabet etrafında düzenlenen spor aktivitelerinden uzak tutuluyordu.604  

Kadınların beden terbiyesinde bir diğer önemli husus, kadınların kendi cinsiyetleri 

ve cinsellikleri ile bağlarını kopararak spor yapmalarının beklenmesi idi. Bu dönemde 

genç kızlar "feminen" özelliklere göre spor dalı seçmeli ama öte yandan da erkeklerde 

arzu uyandıracak kadar da kadınsı olmamalı ve cinsiyetlerini öne çıkaran fiziksel 

özellikleri gizlemeli idiler. Aksu Bora'nın, Yakup Kadri'nin Ankara romanında çizdiği 

Yıldız karakterinden hareketle tanımladığı gibi, spor yapan modern Cumhuriyet 

kadınının bedeni bir "hermafrodita" bedeni olmalıydı.605 Dönemin bürokratlarının 

yazdıklarına bakılırsa, "yeni kadın"lar, kamusal alanda bulunduklarında dudaklarını ve 

yüzlerini boyamayıp doğal tutmaları gerektiği söylenen, vücutlarını saran dar kıyafetler 

yerine geniş ve mütevazı elbiseler giymeleri gerektiği telkin edilen hermafroditalar 

olurlarsa saygıdeğer kadınlar olarak görülebileceklerdi.606 Bu bakışa göre genç bir kızın 

spor yapmasındaki esas amaç annelik vazifesini layıkıyla yerine getirmek için sağlıklı 

olmak, ırkın ve güzelliğin taşıyıcısı olmaktı. Dolayısıyla kadınlar ancak devletin 

kendilerine rezerve ettiği statüde kaldıkları ve esas görevleri olarak işaret edilen annelik 

vazifesini yerine getirdikleri müddetçe saygıdeğer kadın olabileceklerdi.  

                                                            
603 Elif Çağlı, a.g.m., s.89. 
604 Elif Çağlı, a.g.m., s. 89.  
605 Aksu Bora, "Bir Milli Vazife Olarak Spor ve Kadınlar",  Hacettepe Spor Bilimleri Derigisi, 23(4), 2012, 
s.223.  
606 Elif Çağlı, a.g.m, s.90.  
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Cumhuriyet rejiminin milli erkeklik ile ilgili tasavvurundaki güç kurgusu net olarak 

dururken, milli kadınlığın hep "saygı duyulup içerilme" ile "saygı duyulmayıp dışlanma" 

arasında sallandırılması, Batılılaşma ve erkek olma ilişkisinde süregelen cinsel 

endişenin, kadınların sosyal statü tayininde nasıl bir levazımat olarak iş gördüğünü 

işaretleyen bir başka göstergedir.  Milli erkeğin bedeni, asker, işçi, bürokrat veya "aile 

reisi" pozisyonlarına göre değişmeksizin, "gürbüz ve yavuz" olması gereken, vücudunu 

heybetli gösteren modern kıyafetler içinde arzu uyandırması beklenen, fiziksel ve 

toplumsal hiyerarşideki üstünlüğü tartışılmaz olan bir bedendir. Oysa milli kadın bedeni 

işgal ettiği siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel konuma göre sürekli yeniden 

tanımlanan bir yerdedir. Milli kadın, geçmişi hatırlatan "geleneksel kadın"dan farklı 

olarak, eğitimli ve münevver olurken onu tanımlayan şeyin "rahim" olduğunu 

unutmamalıdır. Bedeni önce ulusal aileye ait olmalı, kamusal alanda üreten bir beden 

olarak yer alırken dahi "geleceğin annesi" olduğunu hep hatırda tutmalıdır. Aksi 

durumda, erkeklerde kontrolsüzlük hissi yarattığından dolayı (eğitimli olsa bile) sürekli 

bir güvensizlik duygusu telkin eden ve saygı duyulmayan "Tango Kadın" olarak 

tanımlanacaktır.607  

Geri kalmışlıktan kurtarılması gereken "kurbanlar" ile kendini Batılı değerlere 

kaptıran ve bu yüzden de cezalandırılması gereken "Avrupai hoppalara" karşı, Baba'ya 

itaat eden, eğitim ve meslek hayatına babasının icazeti ile giren, kamusal alanda 

cinselliğini gizleyen608 (namusunu koruyan), ıslah edilmiş nüfus üretmek için bedeni 

ıslah edilen kız çocuğudur milli kadın. Kısacası, modernleşme pratiklerini otoriter ve 

tereddütsüz bir şekilde yukardan aşağıya doğru yürürlüğe koyan Kemalist kadroların da 

Batılılaşma karşısında duydukları cinsel endişede değişen bir şey yoktur. Tam ve 

                                                            
607 Tango Kadın bu dönem romanlarında Batı özentisi olarak görülen alafranga kadınları tanımlamak için 
kullanılan bir deyimdir.  
608 Ayşe Durakbaşa,"Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu", 75 Yılda 
Kadın ve Erkekler (der.) A. Berktay Hacımirzaoğlu, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s.47. 
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muktedir erkek olabilmek için, kadınlar, çeşitli biçimlerde erkekliğe tabi kılınmalı, 

kadınlar modernleşirken erkeğin vesayetinden de çıkmamalıdır.  

Kadın bedeni ile ilgili erken dönem milliyetçilerin çelişkili ve pragmatist 

yaklaşımının bir başka boyutu da milli erkeğin vesayetinde kurgulanan Türk kadını 

temsilinin Batı gözüne karşı modern ve güzel ırkı temsil etme aracı olarak 

kullanılmasıdır. Mustafa Kemal'in teşviki ile 1929-1933 yılları arasında Cumhuriyet 

gazetesi tarafından düzenlenen güzellik yarışmalarının kamuoyuna ilan edilmesinde 

kullanılan dil, güzellik yarışmalarını adeta Batı'ya karşı milli bir seferberlik gibi 

konumlandırır. Cumhuriyet gazetesi 1929 yılında düzenlediği güzellik yarışmasını 

duyururken "Türk kadını niçin Amerika'da, Avrupa'da kendi milletinin güzelliğini 

göstermesin? " diye sorar ve yarışmadan çıkacak Türkiye güzelinin Dünya Güzellik 

Yarışmasına gönderilmesinin hedeflendiğini belirtir.609 Konuyla ilgili iki gün sonra 

yayınlanan haberde de Cumhuriyet gazetesi "Türk güzelleri"nin dünya güzellerine her 

cihetten müteveffik olduğunu, dünya güzellik yarışmasına gönderilen birincilerin 

arasında Türkiye güzelinin de bulunmasının zaruri olduğunu belirtir ve "bu bizim için 

milli bir mesele addedilmek lazımdır… Bu meseleyi her vatandaş ehemmiyetle telakki eder 

ve milli bir vazife edinirse Türkiye'nin en güzel kadınını intihap için yapacağımız 

müsabaka isabetli bir netice verir" der.610  

Neredeyse bir vatandaşlık görevi olarak konumlandırılan güzellik yarışmasının 

kamuoyunda kabul görmesi için Yunanlılara verilen referans da oldukça ilginçtir. 

Osmanlı devletinden ilk kopan ulus ve oryantalist tarih yazımının Avrupa medeniyetinin 

menşeine yerleştirdiği bir imge olarak Yunanlılar, Türk milliyetçiliği (erkekliği) için 

travmatik ve kurucu bir referans teşkil ettiğinden olsa gerek, "Yunanlılar bile yapıyor, biz 

                                                            
609 5 Şubat 1929 Cumhuriyet gazetesi- aktaran Eylem Özdemir, "Batı'ya Giden Her Yol Mübah mı? Milletin 
Güzellik Yarışmalarıyla İmtihanı", Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet: Edebiyat, Medya, Siyaset (der.) 
Simten Coşar & Aylin Özmen, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.233.  
610 7 Şubat 1929 Cumhuriyet gazetesi- aktaran Eylem Özdemir, a.g.m., s.233. 
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neden yapmayalım?"611 sorusuyla görünür olur. Bir başka deyişle, milli erkekliğin 

rüştiyet ispatı derdi, bu sefer de güzel Türk kadınını cümle âleme göstermek biçimine 

dönüşmüştür.  

Tabi böylesi bir dert, "Kadınların bedenini namus ve itaat nesnesi olarak 

konumlandıran eril bakışta bir sekme veya bir yer değiştirme mi oldu?" sorusunu akla 

getirebilir. Bu sorunun cevabı hayırdır; çünkü ilan edilen yarışma şartlarında 

müsabakaya "her namuslu Türk kızının iştirak edeceği" vurgulanırken, "bar 

kadınları"nın yarışmaya katılamayacağı belirtilir.612 Batı medeniyeti içinde Türk 

milletinin medeniyetini gösterecek bir sembol olarak "güzel Türk kadını", yerel-ahlaki 

değerlerin de taşıyıcısı olan bir kadındır ve milliyetçiliğin kadınlara çizdiği statünün 

sınırlarını ihlal eden biri değildir. Bu bağlamda "güzel Türk kadını" "Türkiye'nin her 

vesile ile kendini dünyaya tanıtmağa, göstermeğe, medeni bir millet olduğunu bildirmeğe, 

propaganda yapmaya mecbur"613 olduğunun telaffuz edildiği bir noktada, bir 

propaganda aracıdır. Lakin buna ek olarak, kanımca "güzel Türk kadınını" dünyaya 

gösterme arzusunun, güzel ve medeni ırk temsili kurmak yanında erkeklik ile ilgili bir 

diğer boyutu daha vardır. 

 Oryantalizmin epistemik şemasının kurgusu olan Doğu-Batı kutupsallığının, kimin 

eril kimin dişil olarak temsil edildiği üzerine dönen bir erkeklik müsabakası olduğunu 

düşünürsek, güzel kadına "sahip olma" veya güzel kadın tarafından "arzulanan erkek 

olma", bir kudret, erk ve erkeklik kriteri olarak iş görür. Güzel kadına "sahip olmak" 

Batılı erkeğe karşı dişil olmadığını, muktedir bir erkek olduğunu göstermenin bir yolu 

olduğu kadar, milli erkeğin arzuladığı Batılı kadına da "benim arzulanan bir erkek 

olduğumu gör" diyen bir alt metin barındırır. Bir başka deyişle, milli olmak ile erkek 

                                                            
611 19 Şubat 1929 Cumhuriyet gazetesi- aktaran Eylem Özdemir, a.g.m., s.233. 
612 15 Şubat 1929 Cumhuriyet gazetesi- aktaran Eylem Özdemir, a.g.m., s.234. 
613 12 Şubat 1929 Cumhuriyet gazetesi- aktaran Eylem Özdemir, a.g.m., s.235.  
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olmanın bütünleşik ilişkisi içerisinde Batı ile kurulan arzu ilişkisi çift yönlü - Batılı 

bakışa rüştüyetini ve tamlığını kanıtlayan aynı anda da onun tarafından beğenilmeyi ve 

onaylanmayı talep eden bir arzu hali olarak- çalışır. 

 

C) Anne Asya-Narsist Oğul: Melankoliden Megalomaniye 

Modernist bir paradigma olarak milliyetçiliğin en temel özelliklerinden bir tanesi 

kendinden önceki iktidarın dayandığı simgeler, anlamlar, mitler, ritüeller ve anlatıların 

meşruiyetini ortadan kaldırırken, hayali cemaate kendini sürekliliği olan bir bütün gibi 

telakki etmesini sağlayacak yeni bir teleoloji sunmasıdır. Bu teleolojinin en önemli 

bileşeni, ezelden ebede uzanan, dil, soy, kültür, gelenek birliği içinde yaşamış, kimi 

zaman modern kavramları bile ırka özgülenmiş karakteristik özellikler gibi tanımlayan 

resmi- milli tarih anlatısıdır. Bir ideolojik aygıt veya bir teleoloji üretim mekanizması 

olarak milli/resmi tarih yazımı, hayali cemaatin kendini tahayyül ediş biçimini organize 

eden kurucu söylemleri inşa etmek yanında, iktidarı elinde bulunduran elitlerin arzu, 

korku ve endişelerini de yansıtır. Yekpare olduğu varsayılan ulusun, kendini "Biz/Ben" 

olarak hayal edebilmesi için, her resmi/milli tarih yazımı, üzerine bina edileceği bir arzu 

nesnesi ve "Onlar/Öteki" kurar. Batılı olmayan milliyetçiliklerde bu arzu nesnesinin ve 

"Onların/Ötekinin" kuruluşu pek çok zaman oryantalizmin kurduğu "Doğu-Batı" 

kutupsallığı içinden dayatılan medeniyet söylemine yerleşerek olur.  

Bir arzu nesnesi olarak Batı, medeni, tam, eril, muktedir, aydınlık vb. olma 

fantazisinde kurucu işlev görürken, eş zamanlı olarak da milli "Bizi/Beni" mümkün kılan 

"Onlar/Ötekiler", yani fark, diyarıdır. Bu mecradan üretilen yerli-yabancı, iç-dış, manevi-

maddi, geri-ileri, eski-yeni vb. gibi her türlü dikotomik ayrım, aslında en az 

oryantalizmin kurduğu "Doğu" kadar hayali olan bir "Batı" kurgusundan üretilir. Ve bu 

kurgusal döngü her daim cinsiyetlendirilmiştir; çünkü (simetrik olmamakla birlikte) 
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kurgusal kutupsallığın iki ucuna oturtulmuş "Doğu" ve "Batı" ayrımı, aynı zamanda 

kimin eril kimin dişil olduğunun imlendiği bir egemenlik mücadelesi, bir erillik 

münazarası, bir tamlık fantazisi müsabakasıdır. Sürekli homojen iki blok ve bu bloklar 

etrafında sabitlenmiş kimlikler var-mış gibi konuşan oryantalist ve oksidentalist 

söylemlerin kurgusal kutupsallığı, kimin Batılı/ medeni/ eril/ muktedir/üstün olduğu 

noktasında, sadece coğrafi ve kültürel olarak birbirinin karşısına oturtulmuş ülkelerin 

sömürme-sömürülme ilişkilerini gizlemekle kalmaz. Aynı zamanda, bir ülkede iktidarı 

elinde bulunduranların, toplumsal çelişkileri ve çatışmaları gizlemesi için araçsal 

olduğundan, sürekli yeniden üretilir. Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi gibi milli 

çimentonun harcına katılmış ve iktidarı elinde tutanların "Biz"i yönetme enstrümanı 

olarak işlev gören ulusal teleolojilerin de alt metninde bu araçsallaştırılmış kurgu vardır. 

Mustafa Kemal ve kadroları, bir teleoloji üretim mekanizması olarak milli tarih 

yazımının, milli ve itaatkâr vatandaşı yaratmada fonksiyonel olduğunu 1920'lerin 

sonunda fark etmişlerdir. Ve hem bu vatandaşı kurmak, hem yeni bir toplumsal bellek 

yaratmak, hem de oryantalist tarih yazımının Türk temsiline cevap üretmek amacıyla 

Türk Tarih Tez'inin kurgulanması için düğmeye basmışlardır. Tezin şekillenmesi için ilk 

adım 1930 yılında Türk Ocakları Kongresi'nde Türk Tarih Heyeti'nin kurulması ile 

atılmıştır. Bu adımdan sonra, Umumi Türk Tarihinin Ana hatları adıyla araştırmalar 

yapılmış ve Türk Tarih Tez'inin nüveleri diyebileceğimiz çalışmalar 1931-1932 yılları 

arasında ders kitaplarında yapılan yenilenme ile görünür olmaya başlamıştır.614 

İlk amaç ulusun yüzü olarak tahayyül edilen gürbüz ve yavuz evlatların, 

mütedeyyin bir kuldan, seküler ve milliyetçi bir vatandaşa dönüştürülmesi olduğundan, 

Türk Tarih Tezi, İslami bir imparatorluk olan Osmanlı'yı belleklerden silen yeni bir 

hafıza anlatısı olarak ortaya çıkmıştır. Dönemin milliyetçi elitlerinin gözünde Osmanlı 

                                                            
614 Etienne Copeaux, Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993): Türk Tarih Tezinden Türk İslam 
Sentezine, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.  
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tarih yazımı "büyük küçük saray memurlarının azil ve nasıpları, sadrazamların, vezirlerin 

ve sair hükümet memurlarının kafalarının kesilmesi veya bu gibi kimselerin sürülmesi gibi 

tafsilat ile padişahın incir çekirdeğini doldurmayan icraatlarının öyküsüdür."615 Yüzyıllar 

boyunca İslamiyet'ten dolayı geri kalmış olduğu ifade edilen bu imparatorluğun 

tarihçileri, "medeniyetlerin mimarı Türk milleti" ile ilgili ciddi çalışmalar yapmamış, 

Arap ve İslam tarihine odaklanarak, "kadim bir millet olan Türklüğü" görmezden 

gelmiştir. Türk Tarih Tez'inin hedeflerinden biri, bu "görmezden gelmenin" üstesinden 

gelmek için kutsiyet atfedilmiş bir Türk kimliği anlatısı kurmak, bu anlatıyı tarih öncesi 

devirlere doğru sündürmek ve milli yurttaşa gururla bakacağı bir geçmiş yaratmaktır. 

Bir başka deyişle, Türk Tarih Tez'inin konuştuğu mecralardan biri Batı ise, diğeri de 

oryantalize edilerek yok saymaya girişilen Osmanlı geçmişidir.  

Bu geçmiş, son dönemleri "hastalık" metaforları ile anılan ve kaybedilen savaşları 

hatırlatan bir geçmiş olduğundan da dolayı kurulmak istenen milli-militer-kahraman 

erkek yurttaş ideali için işlevsel değildir. Bu yüzdendir ki, söz konusu yurttaşın, adeta bir 

Türk hasleti gibi anlatılan "devlet kuruculuk"- "savaşçılık" özelliklerini öğrenmesi, hem 

devletine itaatkâr, hem de yabancıları da Türk devletine itaat ettirmeye hazır bir yurttaş 

olması için Osmanlı geçmişi ulusal bellekten silinmeli, Türk devletlerinin tarihini 

milattan önceye dayandıran mitsel-militer bir bellek kurgulanmalıdır. Kurgulanmalıdır 

diyorum, çünkü Türk Tarih Tezi, bilimsellik iddiası ile yazılmış olmakla birlikte, 

bilimsellikten uzak olan ve daha ziyade ideolojik işlevi ile ön planda olan bir tezdir. Afet 

İnan'ın bir yazısında da beyan ettiği üzere, Tezin amacı, Türk olan bir topluma tarihsel 

                                                            
615 Reşit Galip, "Türk İnkılabı- Türk Tarih İnkılabı ve Yabancı Tezler", Ülkü Halkevleri Dergisi, C.2, S.9, 
1933- aktaran Şefik Taylan Akman, "Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi 
Tarihyazımının İdeolojik ve Politik Karakteri", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (1) 2011, s.93.  
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bir kimlik aşılmak için bilgi toplamaktır.616 Yani hâlihazırda orada olduğu varsayılan bir 

kimliğe, Türk kimliğine, bir geçmiş yaratmak üzere yapılan çalışmalardır söz konusu 

olan. Sekülerleşme ile birlikte İslamiyet'ten boşalan simgelerin, büyük anlatıların, 

mitlerin ve ritüellerin yerine yenilerini koymak, milli vatandaşlardan teşekkül kitleleri 

vatan-millet için harekete geçirecek yeni mitler ve simgeler icat edebilmek için 

megalomanik bir Türk ırkı anlatısı Türk Tarih tezinin merkezine yerleştirilir. Tüm 

medeniyetlerin menşeinde Türklerin olduğunu söyleyen bu anlatı, toplumu heterojen 

bir imparatorluk tebaasından, tek etnisiteye dayanan bir millete dönüştürme çabası 

olduğu kadar, Batılı tarih yazımına da bir cevap yetiştirme uğraşıdır.   

Türk Tarih Tez'inin ana fikrinin Afet İnan tarafından ilk defa telaffuz edildiği Türk 

Ocakları Genel Kurulu'ndan (28 Nisan 1930) başlayarak, Türk Tarih Cemiyeti'nin617 

düzenlediği tarih kongrelerine dek uzanan birçok toplantıda söz söyleyenlerin, Türk 

milletinin "kadim bir medeniyet" olduğunu ispatlama sancısı, hep bu öteki olarak 

kurgulanmış Batı referansı ile birliktedir. Mesela 1932 Temmuz'unda Ankara Halkevi 

binasında toplanan Birinci Türk Tarih Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan Maarif 

Vekili Mahmut Esat Bozkurt'un, Türklerin tüm Avrupalılardan önce tarih sahnesine 

çıkmış olduğunu vurgulaması bu bağlamda çarpıcıdır. Bozkurt "Türkler anayurtları olan 

Orta Asya'da Yontma taş devrini milattan 12.000 sene evvel geçirdikleri halde Avrupalılar 

ancak 5000 sene daha sonra bu devirden kurtulabilmişlerdir. Diğer taraflarda insanlar 

henüz ağaç ve kaya kovuklarında yaşarlarken, Türkler Orta Asya'da kereste ve maden 

medeniyetini meydana getirmişler, hayvanları ehlileştirmişler, çiftçiliğe başlamışlardır"618 

                                                            
616 Afet İnan, "Tarih ilminin dinamik karakteri", s. 4 aktaran Nazan Maksudyan, Türklüğü Ölçmek, 
Bilimkurgusal Antropoloji ve Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Çehresi 1925-1939, Metis, İstanbul, 2005, 
s.63.  
617 İlk başta Türk Ocakları bünyesinde çalışan Türk Tarih Heyeti, 1931'de Türk Ocaklarının CHF'ye dahil 
edilmesi sonrasında Türk Tarih Cemiyeti'ne dönüştürülmüştür.  
618 Aktaran Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih: Türkiye'de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu (1929-1937), 
Afa Yayınları, İstanbul, 1997,  s.120 
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demektedir. Yani Avrupalılar diye ifade edilen Batı (öteki), ulusal "Biz"in sadece 

"aşağı/dişil" olmadığını kanıtladığı yer değil, "Biz"in tarih öncesinden beri "daha 

üstün/eril olduğunun" da haykırılacağı yerdir. Bir arzu nesnesi olarak Avrupa referansı 

o kadar güçlüdür ki, aynı kongrede Afet İnan Avrupa'yı "Asya'nın yarım adasından başka 

bir şey olmayan" diye tanımladıktan sonra, Avrupa kavimlerinin Türkler tarafından 

şarktan garba doğru sürülen Orta Asya kavimleri olduğunu söyler.619 Yani bütünlük 

fantazisi Avrupa'yı coğrafi olarak Asya'nın bir uzvu, bir parçası olarak niteleyerek 

kurgulanır. Fark ilişkisinin ürettiği kutupsal kurgu, yine bu ilişkinin kendisinin içinden 

yeniden üretilir ve Batı olarak imlenen yerin, Doğu olarak imlenen yerin içinde 

sönümlendirimesi dolayımı ile fark yok-muş gibi yapılmaya çalışılır; ama aslında 

yeniden üretilir. 

 İnan'a göre sadece Avrupa değil, Çin İmparatorlarının birçoğu da Türk ailelerden 

gelmişler, ancak taht ve menfaat kavgaları dolayısı ile ırkdaşları olan Türk âlemini fesata 

sürüklemişlerdir. "Türk âleminin fertleri, teşekkül eden Türk birliğinin şuurlu sahipleri ve 

müdafii olamadıkları" için Türk mirası dünya yüzünde geri kalmış olarak 

addedilmektedir. Hâlbuki "Türk ırkı anayurtlarında yüksek kültür mertebesine varırken, 

Avrupa halkı vahşi ve tamamen cahil bir hayat yaşıyordu.(…)Türk çocukları biliyor ve 

bildirecek(ti) ki, onlar 400 çadırlı bir aşiretten değil, on binlerce yıllık Ari, medeni, yüksek 

ırktan gelen, yüksek kabiliyetli bir millet"tir. 620   

Sadece Afet İnan'ın tebliğlerinden yapılan bu alıntıların had bildiren, meydan 

okuyan, inkisar barındıran ve sürekli "yükseklik" üzerinden ifade bulan dili bile, yeni 

kurgulanan tarih anlatısının, Osmanlı döneminde Batı'ya karşı kurulan cihan 

imparatorluğu anlatısına içkin kibri kendine devşirdiğini gösterir. Yıllar boyunca 

oryantalizmin aynasında kendine bakıp "geri kalmış", "cahil", "dişil" ve "karanlık" bir 

                                                            
619Afet İnan "Orta Kurun Tarihine Umumi bir Bakış", s.407, aktaran Büşra Ersanlı, a.g.e., s.127 
620 Afet İnan "Tarihten Evvel ve Tarih Fecrinde", s.40-41, aktaran Büşra Ersanlı a.g.e., s. 130 
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suret görmek zorunda kalan melankolik modernistler, melankoliyi bastıracak 

megalomanik bir referans yaratmaya girişmişlerdir.  Türk milliyetçilerinin adeta bir 

intikam polemiği gibi giriştiği Tarih Tezi,  medeniyet yaratıcı Türk ırkı anlatısıyla ve 

özünde Türk olan medeniyetler rahmi Anne Asya söylemi içinden, Batı karşısında 

yaşanan eksiklik hissini, terse çevirmeye çalışmaktadır. Zaten, Türk Tarih Tezi adıyla 

kurgulanan anlatının amacı, tarihsel olayları gün yüzüne çıkarmak değil, Maksudyan'ın 

da dediği gibi "gurur duyulacak bir tarih yaratmak ve Türk ırkının üstün bir ırk olduğunu 

kanıtlamak"tır.621 Bu kanıtlama derdi o kadar derindir ki, tüm medeniyetin miladı olarak 

Altaylar ve Orta Asya işaret edilirken, insanlık tarihinin doğuşuna da tarih-dışı bir 

şekilde Türkler yerleştirilir. Bu anlatıya göre, Avrupa, Asya, Kuzey Afrika 

medeniyetlerinin kurucuları, Fars ve Antik Yunan kültürlerinin mimarları, yani 

neredeyse bütün dünya medeniyetleri, milliyeti Türk olan, medeniyetler rahmi Anne- 

Asya'dan doğmuştur.  

 Tamlık fantazisinin bir tezahürü olarak tüm dünya medeniyetlerini Türk ırkının 

köklerinden doğru açıklayan ve "Batı Benim" demenin tarih kılığına sokulmuş hali olan 

Türk Tarih Tezi, geri kalmışlık ile özdeşleştirilen Doğulu yaftasının kendisine değil, Türk 

milletinin bu yaftanın sınırları içine dâhil edilmesine karşı çıkıştır. Türk ırkının "Doğulu" 

olmadığını kanıtlamak için Batı gibi bilimsel kanıtlara başvurma ihtiyacı hisseden, bu 

yüzden de sadece tarihi değil, antropoloji, arkeoloji, dil ve etnoloji gibi dalları da devreye 

koyan elitler, Batılı yazarlardan da bağlamından koparılmış, kesilmiş, çerçevesi 

saptırılmış alıntılar yaparak ne kadar "Batılı" olduklarını kanıtlama gailesindedir. 

Türklerin "doğulu" addedilen sarı ırktan değil, brakisefal ırktan geldiğini kanıtlamaya 

çalışan kafatası ölçümlerinden, gündelik dildeki Arapça ve Farsça kelimelerin 

ayıklanmasına uzanan; Türk devletinin meşruiyet kaynağı olarak kurgulanan yaradılış 

                                                            
621 Nazan Maksudyan, a.g.e., s.56.  
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efsanelerinden, Anadolu Selçuklularına kadar gelen ve Osmanlı İmparatorluğunun 

silindiği bir geçmiş anlatısına evrelen; hatta Türk devletinin tarih-öncesi suretlerinde 

bile demokrasi-laiklik-sosyal devlet vasıfları icat etmeye622 kadar giden bir yelpaze 

vardır ortada.  

Kendisini "Batılı" olarak konumlandırmak için, kendi dışında kalan her medeniyeti 

Türklüğün bir uzvu olarak nitelemeye yönelik bu megalomanik bakış,  bazen o kadar 

ileri gider ki, Hindistan'da yaşayan yerli toplulukları "maymunlar gibi yaşayan" ve 

Türklerin bu coğrafyaya gitmesi sonrasında medenileşen topluluklar olarak tanımlar.623 

Mete Tunçay'ın belirttiği gibi, Türk Tarih Tezi ile doruğa ulaşan milliyetçiliğin ders 

kitaplarına yansıması da birçok çarpıtma, saptırma, olgusal hata ama en önemlisi de 

Türkler ile kıyaslanan toplulukların aşağılanması şeklinde olur.624  

Tezden sonra tarih kitaplarında yer bulan olgusal hatalar veya saptırmalar sadece 

Avrupalı ya da Uzakdoğulu topluluklar bağlamında değil, Anadolu'da yaşamış Lidya, 

Truva, İyonya gibi uygarlıklar, özellikle de Türk milliyetçiliğinin travmatik referansı olan 

Yunan medeniyeti ile ilgili de yapılır. Öyle ki, Yunan medeniyetini oluşturan Akalar ve 

Dorların Orta Asya'dan geldiği iddia edilir; hatta "Grek" isminin Yunanistan'a göç etmiş 

bir Türk kabilesi olan "Krak"lardan geldiği bile öne sürülür.625  

Anadolu medeniyetlerini Türk olarak kodlayan bu yaklaşım, aynı zamanda 

Anadolu'nun bir "vatan toprağı" olarak inşa edilmesi için meşruiyet kurucu bir söylem 

işlevi de görür. Misak-ı Milli sınırları ile çerçevelenmiş Anadolu'nun ezelden beri bir 

"Türk toprağı" olarak tanımlanması ve tahayyül edilen Türk milletinin bu coğrafyayı 

                                                            
622 Tanıl Bora, Medeniyet Kaybı, Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar, Birikim Yayınları, 2007, 
İstanbul, s.57-60. 
623 Mete Tuncay, "Tarih Eğitiminin İyileştirilmesine Yönelik Düşünceler", Tarih Öğretimi ve Ders 
Kitapları, (der.) S. Özbaran, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007, s. 52-63.  
624 Mete Tuncay, a.g.m.  
625 Şefik Taylan Akman, "Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Tarihyazımının İdeolojik 
ve Politik Karakteri", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (1) 2011, s. 99.  
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ulusal bir toprak olarak kabul etmesi için Hititlerden başlayan ve Anadolu Selçuklularına 

kadar getirilen bir Anadolu-Türklük simbiyotizmi kurulur.  Mesela 1936 yılında Türk 

Tarih Tez'ine göre düzenlenen tarih kitaplarında, Anadolu ve Trakya'nın "başı 

bilinmeyen zamanlardan beri Türkün elinde olduğu" söylenir. "Türkün zayıf düştüğü 

zamanlarda yabancılar bu güzel yurda göz dikmişler, bir zaman için onu ele 

geçirmişlerdir. Lakin ölümü olmayan, tekleri öldükçe ve kırıldıkça kuvvetli taze can 

bularak gelişen ve hiçbir zaman köleliğe boyun eğmeyen Türk milleti ne yapıp yapmış 

(Anadolu'yu geri almıştır)"626 denir. 

 "Ölümü olmayan" ve "tekleri öldükçe" reankarne olan, yani insan-üstü ve ilahi bir 

sonsuzluk atfedilen Türk ırkının Anadolu'nun ezeli "sahibi" olarak kurulması ve Batı 

karşısında kaybolmamak için  "vatan toprağına" canı pahasına sarılması mecburiyetinin, 

efendi-köle diyalektiği içinden ve yabancı korkusu üzerine bina edilmesi tesadüf 

değildir. İslamiyet'ten boşalan dinsel tahayyülün yerine ezeli bir ulus teleolojisi koyan 

modernist elitler, konuştukları kurgusal Batı ile aralarında fark ilişkisi yok-muş gibi 

yapsa da, bu fark ilişkisinin bir hayalet gibi tamlık fantazisini kuşatmasından mütevellit, 

zenofobi üreterek kaybolma endişesini örtmeye çalışmakta ve kendilerini efendi olarak 

tahayyül etmektedirler. Tarih kitaplarında Roma İmparatorluğu'nu kuran Türklerden, 

Atlas Okyanusuna kadar giden Türklere, İngiltere'yi işgal eden Türklerden, Mısır 

medeniyetini kuran Türklere kadar her yerin ve herkesin Türk olarak tanımlanmasının 

altında da bu zenofobi vardır.  

1930'ların ortalarından sonra özellikle Pantürkistlerin Turan ideallerine ve Dış 

Türkler politikasına memba olacak olan bu tarihsel anlatının bu kadar örtük-yayılmacı 

bir dil içinden konuşması, aslında "yabancı" olarak imlenenler karşısında yaşanan 

kaybolma endişesinin ve zenofobinin büyüklüğünü ele vermesi açısından da ilginçtir. 

                                                            
626 Tarih 4. Sınıf Kitabı, Devlet Basımevi, İstanbul 1936, s.67-68- aktaran Tuba Kancı, a.g.m., s. 86.  
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İstiklal Marşı'nın bile "Korkma!" diye başladığı, ilkokul ders kitaplarında "Anladık ki 

Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur"627 cümlelerine sıkça yer verildiği, spor 

müsabakalarının ve güzellik yarışmalarının birer milli seferberliğe dönüştürüldüğü 

kocaman bir zenofobi paketi vardır ortada. Bu paket, öykünen ama korkan, arzulayan 

ama öfke duyan, köle hisseden ama efendilik beyan eden, fethedecekken istilaya 

uğramış, bir zamanlar tam iken yarım kalmış, eril olmak isterken dişileştirilmiş 

hisseden, kısacası güç telaffuz ederken bile gocunan ve gücenen bir dilden, Nurdan 

Gürbilek'in ifadesiyle inkisar dilinden628 oluşmuş bir pakettir. Batı karşısında yaşanan 

korkunun savunmacı-militer ve aynı zamanda inkisar beyan eden bir megalomani ile 

savuşturulması, kendini eril olarak konumlandırmak isteyen arzunun da tezahürüdür.   

Tüm medeniyetlerin annesi olan Asya'nın biricik oğlu olarak Türk milleti (erkeği), 

oryantalizmin açtığı narsistik yarayı, narsisizmini doruk noktaya taşıyarak sarmaya 

çalışmaktadır artık. Yine Nurdan Gürbilek'in söylediklerini hatırlayacak olursak,  

"Asya'nın akl-ı piranesiyle Avrupa'nın bikr-i fikrini evlendirmek" olarak geç Osmanlı'dan 

beri süregelen tamlık fantazisi, eril ve dişil imgelemlerin mahiyet değiştirmesi ile 

karşımızdadır. Geç dönem Osmanlı'da hep evlilik veya cinsel birliktelik metaforlarına 

başvurularak anlatılan Batı-Doğu ilişkisi, olgunluğu, bilgeliği veya yaşlılığı ile bakire 

(dişil) Avrupa'yı fethedecek olan (eril) Asya olarak kurgulanırken, süreç içinde bu fethin 

gerçekleşemeyeceği ortaya çıkmış; erkeğin arzu nesnesi olarak dişil Batı'nın aslında bir 

efendi-kadın veya bir eril-kadın olduğunun telakki edilmesi ile tamlık fantazisi akamete 

uğramıştır.629 Doğu-Batı kutupsallığını eril olmak-dişil olmak ikiliği içinden yeniden 

üreten dil, Cumhuriyet döneminde de devam etmekle birlikte, milliyetçi elitler Batı'yı 

                                                            
627 Abdülbaki Nasır& Sabri Esat Siyavuşgil, Yavrumun Tarih Kitabı, İstanbul, 1930- aktaran Tuba Kancı, 
a.g.e., s.86.  
628 Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası, Metis, İstanbul, 2011, s. 188.  
629 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna, Kayıp Şark,  s.80.  
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fethetme karşısında yaşanan hüsranı, ona hayat veren cömert ve mistik Asya imgelemi 

ile yatıştırmaya çalışmaktadır artık.630  

Türk Tarih Tez'inin büyüklenmeci anlatısında inşa edilen kudret hikâyesi nasıl ki 

iklim koşullarının olumsuzluğu, kıtlık ya da taht hesapları ile Türk ırkına sırtını dönen 

kalleşler gibi gerekçelendirmeler üzerinden anlatılan bir gasp edilmiş kuvvet hikâyesine 

bürünmüşse, akl-ı piranesi ile genç bakireyi fethedecek yaşlı erkek hikâyesi de 

medeniyet rahmi anne Asya'ya dönüşmüştür. Fetih yenilgisini içten içe kabul eden, 

velakin bunu bir erkeklik krizi olarak yaşamamak için medeniyet yapıcılık hasletini 

Anne Asya'ya, savaşçılık ve kahramanlığı da onun Türk oğluna devreden bir tahayyül söz 

konusudur. Bu tahayyülün satır araları içinden ve zenofobik bir yerden kurulan Türk 

milliyetçiliğinin dili, bu yüzden, hem mağdurluğu ve mazlumluğu kendi muhtevasına 

katmış eril bir iktidar dili olarak, hem de Batı'ya karşı gasp edilen erkekliği geri almaya 

ve milli erkekliği yeniden erekte olmaya çağıran bir dil olarak hayat bulmuştur. Bozguna 

uğramışlık hissi ile bozguna uğratmak isteme hıncı arasında sürekli gidip gelen, 

mağdurdan mağrura, mağluptan muharibe (kısır)döngüsel bir geçişlilik içinden konuşan 

bir dildir bu.  

İşte böylesi bir noktada Anne Asya formülünün, fetih karşısında hüsrana uğramış 

oğlu bizatihi eril bir figür yapmadığını ama onun narsistik yarasına merhem olarak 

hırpalanmış gururunu tamir eden bir işlev gördüğünü söylemek gerekir. Batı'ya karşı 

kendini muktedir bir Baba ile tanımlayamayan yetim erkeklik, mistik Anne dolayımıyla 

yaratılan anakronik bir tarih mitosu üzerinden muktedir olmaya ve büyümeye 

çalışacaktır. Türk milliyetçiliğinin hem bir mazlumluk hem bir megalomani, hem dış 

mihrakların tehdidi altında hem tüm dünyaya bedel bir Türklük, hem çilekeşlik ve 

ezilmişlik hem de savaşçı bir kuvvetlilik vb. ile telaffuz edilen çelişkili hikâyeleri, aynı 

                                                            
630 Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası, s.188.  
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zamanda eril Baba ile değil, dişil Anne ile belirlenmiş çelişkili erkekliğin hikâyeleridir.631 

"Dünyayı kendinden ibaret gören yahut bir başka deyişle kendi dünyasını bütün dünya 

olarak kurgulayan (…) modern bir evrensellik anlayışına" yerleşerek ve "bu eşlemeyle 

Türklerin daha tarihten önceki devrilerde cihanşümul bir devlet kurdukları (…) Türk 

hakanının bütün insanlığı yönetmek üzere tayin edildiğini"632 söyleyen tarihsel anlatı, bu 

bağlamda, sırtını Annesine yaslayarak tüm dünyayı yönetmek isteyen bozguna uğramış 

ve aynı anda bozguna uğratmak isteyen erkeğin hikâyesidir. İşte, Batı'nın fethedilmesi 

arzusunun yarım kaldığı, iğdiş edilmişlik hissiyatını bastırmak için narsistik ve 

megalomanik bir erkeklik hikâyesine sığınan Türk milliyetçiliği, içine düştüğü 

iktidarsızlık mecrasından ancak Kıbrıs'ı fetheden kahraman bir erkek olduktan sonra 

tamamlamaya girişecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
631 Bugün dahi siyasilerin Batı'ya karşı kurduğu had bildiren dilin içerisinde bu mazlumluk ve mağdurluk 
dili ciddi bir levazımat görevi görmekte, Batı'ya karşı hissedilen eziklik duygusunu bir had bildirme 
söylemine tercüme eden propagandist dil rağbet görmektedir.  
 
632 Tanıl Bora, Medeniyet Kaybı,  s.60 
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BÖLÜM 5 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KIBRIS BAKIŞINDA  

ERKEKLİK  

 

 

"Unutmayalım ki, Kıbrıs Sorunu yüzyıllar boyu Avrupa ortalarından Anadolu 

içlerine kadar sonu gelmeyen gerileyişleri yaşamış bir halkın gözünde, dış haksızlıklara 

'dur' deyişin sembolik ağırlığını kazanmıştır."633  

Yukarıdaki cümleler bir dönem dışişleri bakanlığı da yapmış olan Mümtaz 

Soysal'ın 1995 yılında kendi kitabında dile getirdiği ifadelerdir. Söz konusu ifadeler, 

Türk milli erkekliğinin çelişkili, gerilimli ve çok katmanlı söylemsel düzeneklerine 

sinmiş eksiklik/dişillik hissinin, bir erillik/ tamlık fantazisine tercüme edilirken, 

Kıbrıs'ın nasıl sembolik bir şekilde işlevselleştirildiğini örneklemesi açısından önemlidir. 

Soysal'ın,  "yüzyıllar boyu Avrupa ortalarından, Anadolu içlerine kadar sonu gelmeyen bir 

gerileyiş" olarak tarif ettiği tarihsel bakışın bilinçaltında, Viyana kapılarına dayanmış 

fakat "dış haksızlıklar" sonucu ihtişamını kaybederek hastalanmış Baba'nın, ayağa kalkıp 

Batı'ya "dur" demesini beyan eden (aslında arzulayan) bir ses yankılanmaktadır. 

 Bu sesin içinde, "cihan imparatorluğu" geçmişinin yarattığı kibir ile Batı 

karşısında yaşanan yenilgi hissi arasında yarılan yetim ergenlerin, "gürbüz ve yavuz" 

evlatlar yetiştirmek suretiyle dünyaya rüştünü ispatlamak isteyen (yeni) Baba'nın,  zifaf 

döşeğine atmak istediği (dişil) Batı'nın aslında bir 'efendi-kadın' olduğunu telakki 

ederek tamlık fantazisini kaybeden "olgun ve yaşlı" erkeğin,  iğdiş edilmişliğin 

melankolisini Anne Asya'nın rahminden çıkardığı megalomani ile bastırmaya çalışan 

                                                            
633 Mümtaz Sosyal, Aklını Kıbrıs'la Bozmak, Bilgi Yayınları, Ankara, 1995, s.96- aktaran Niyazi Kızılyürek, 
Doğmamış Bir Devletin Tarihi: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti, İletişim, Yayınları, İstanbul, 2005, s. 293.   
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Türk oğulun, kısacası, Osmanlı-Türk modernleşme süreçlerinde ortaya çıkan tüm 

erkeklik biçimlerinin sesleri vardır.   

Bu sesler, Kıbrıs'ın "milli dava" olarak inşa edileceği 1950'li yıllara kadar, misak-ı 

milli sınırları içerisine hapsolmuş hisseden ama günü geldiğinde "Vatan ne Türkiye'dir 

Türklere ne Türkistan/ Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan"634  diyerek yayılmayı 

bekleyen seslerdir. Batı'ya duyduğu arzuyu geliştirdiği zenofobi ile bastırmaya çalışan, 

mağdurdan mağrura, mağluptan muharibe (kısır)döngüsel bir geçişlilik içinden konuşan 

dilin sesleridir. Bu seslerin içinden çıktığı yara, ne geç Osmanlı'da olduğu gibi "maddi" 

Batı karşısında kendi "öz "üne ve  "maneviyatına" sarılarak, ne de erken dönem Türkiye 

Cumhuriyeti'nde olduğu gibi, kendini gördüğü geçmiş aynasının sırrını kazıyan yeni bir 

bellek yaratarak iyileşebilmiş bir yaradır. Büyük bir adam gibi sevmek isteyen ama 

sevdiği tarafından çocuk kalmışlığa hapsedilmiş Hakkı Celis'in yarasıdır bu. Bozguna 

uğramışlık duygusu ile bozguna uğratmak hıncı arasında sürekli gidip gelen, kendini hep 

bir yarım kalmışlığa, ebedi bir eksikliğe zincirlenmiş hisseden bir erkekliğin sesidir 

duyduğumuz. Babasına itaatkâr, Annesine muhtaç kalmış mütereddit bir ergenliğin, 

muktedir bir erkek olmak için giriştiği bir fetih hikâyesidir (tam olma fantazisidir) söz 

konusu olan.  

Rezonanslarını Mümtaz Soysal'ın cümlelerinde duyduğumuz bu eril fantezi o 

kadar derindir ki, 1990'lı yıllarda ülkücü neşriyatta 1974 harekâtı "Türk'ün 1699'dan 

beridir beklediği ilk huruç harekâtı"635 olarak anılacaktır. Bugün dahi, Kıbrıs'ın 

birleşmesine dair milliyetçi, ülkücü, İslamcı veya sosyal demokrat kanattan verilen 

demeçlerin, hep özelde Yunanlılara, genelde ise Avrupa Birliği ve Batı dünyasına ders 

veren, had bildiren bir fetih dili içinden olması Türk milliyetçiliğinin dokularına sinmiş 

bu büyü(klen)me ihtiyacındandır.  Kıbrıs'ın birleşmesini Avrupa karşısında yaşanan bir 

                                                            
634 Ziya Gökalp, Turan Şiiri'nden- Ziya Gökalp, Kızıl Elma, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2017.  
635 Ortadoğu Gazetesi, 21Ekim 1991.  
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kayıp,  yüzyıllardır ayağa kalkmayı bekleyen bir erkekliğin giriştiği huruç hareketinin 

geri bastırılması olarak okuyan bakışı iyi örneklediği için İslami cenahın iş insanlarından 

birinin sözlerine kulak verelim:  

"Kıbrıs… Bir ülke düşünün, biz İmparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz, 1699 Karlofça 

anlaşması ile beraber toprak kaybediyoruz. Bizim ilk defa huruç hareketi yaparak geri 

aldığımız toprak Kıbrıs'tır; bu açıdan Kıbrıs çok stratejiktir. Stratejik konumunun yanında, 

yani 300 yıldır toprak kaybeden bu devlet, ilk defa hakkı olan bölgeyi geri almıştır. Sadece 

bu açıdan bakılsa Kıbrıs'ın hiçbir şekilde Türk toprağı olmaktan çıkartılmaması lazım (…) 

Türkiye'nin güneyini koruma altına alan bir toprağı bizim tartışma konusu yapmayı 

kabullenemiyorum. (…) Allahtan Annan planına Kıbrıslı Rumlar evet demediler, adada 

bizim söz söyleme hakkımız var. Annan planını Rumlar kabul etse idi, Güney ve Kuzey 

Kıbrıs AB'ye girmiş olacaktı ve bizim adayla ilgili bir tasarrufumuz kalmayacaktı. (…) 

Taviz vermek demek Kuzey Kıbrıs'ın şu andaki durumdan geri bir duruma düşmesi demek; 

stratejik olarak 300 yıldır toprak kaybetmiş bir devletsin, yaptığın huruç hareketinin geri 

bastırılması demektir."636 

Adanın bölünmesi ile sonuçlanan 1974 savaşının bir huruç harekâtı olarak 

isimlendirilmesi tesadüf değildir. Huruç harekâtı, etrafı düşmanlarla çevrilmiş bir 

ordunun, kuşatmayı delmek için düşman üzerine içerden dışarıya doğru taarruzda 

bulunması ve düşmana etkili bir darbe vurması manasına gelmektedir. Osmanlı tarihi 

içinde, Silistre Kuşatması gibi birçok olayda, ordunun düşmana karşı gösterdiği cesareti 

anlatmak için sıkça referans verilen bu yöntemin, 1974 savaşının metaforu haline 

gelmesi, Türk milliyetçiliğinin kendini Batı tarafından kuşatılmış hissetme ve bu 

kuşatmayı delmek için gösterdiği hıncın bir göstergesi olması hasebiyle işlevseldir. 

Kendisini kuşattığını düşündüğü düşman Batı'ya karşı Kıbrıs üzerinden bir darbe 

                                                            
636 "Kıbrıs'ta 100 trilyonluk Pazarlık"- Milat Gazetesi, 27.Ocak.2017-  (YENİAD (Yeni Bir Dünya 
İşadamları Derneği) Genel Başkan Yrd. Ali İhsan Gündoğdu ile yapılan röportaj.  
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vurduğunu ve "bileğinin hakkı ile" düşman karşısında bir "zafer" kazandığını 

hikâyelendirmek üzere başvurulan bu metafor, Kıbrıs üzerinde kurulan vesayet ve 

velayet söylemlerinin de meşruiyet kaynağı olarak inşa edilir.  

Kıbrıs'ın artık bir Türk toprağı olduğunu ve hiçbir şekilde Türk toprağı olmaktan 

çıkartılmaması lazım geldiğini söyleyen bu bakış, Batı karşısında "300 yıl sonra huruç 

harekâtı yapmış devlet" söylemine, Türk devletinin geçmişini Osmanlı İmparatorluğu'na 

doğru sündürüp kendini ezeli bir büyüklükten ve kahramanlıktan doğru 

ifadelendirmeye imkân verdiği için başvurur. Batı'ya karşı söz söyleme hakkı 

yüzyıllardır bastırılmış olduğu düşünülen bir ulusun (erkekliğin), 1974 savaşı üzerinden 

bu tasarrufu yeniden edinmiş olduğunu ilan etmenin sembolik mecrasıdır Kıbrıs. 

Kendini yüzyıllar sonra ilk defa fetheden ve dolayısıyla da muktedir bir erkek olarak 

hisseden Türk milliyetçiliği (erkekliği) için Kıbrıs o kadar vazgeçilmez bir (dişil) 

referanstır ki, adanın birleşmesi yönünde ortaya koyulan her açılım kolayca "namus 

meselesi"  kalıbına dökülebilmektedir. Ada halklarının birleşme yönünde ortaya 

koyduğu her çabanın "ihanet", çözüm müzakerelerinde gündeme gelen her federalist 

açılımın ise "taviz" olarak isimlendirilmesi bunun göstergeleridir.   

Mesela 2017 yılının başında Cenevre'de yürütülen Kıbrıs Müzakereleri ile ilgili 

CHP Genel Başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz "Kıbrıs konusu bizim için 

kırmızıçizgidir. Türkiye için kırmızı çizgidir. Eğer bu konuda bile taviz verilecekse her 

konuda taviz verilir (…) En milli konuda bile bir duyarlılık yok. 1974'te alınan Kıbrıs'ın 

masada teslim edileceğini kaç kişi biliyor Türkiye'de? Milli hassasiyetler artık gözetilmiyor 

(…) 1974'teki zaferi artık Rumlar kabul etti de bazı bizim içimizdekiler kabul edemedi. 

Sindiremediler içine. İlla verecekler"637 diyebilmekte, 1974'te yaşanan savaşı bir "zafer" 

                                                            
637 CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Kıbrıs Konusu Bizim İçin Kırmızı Çizgidir" - 11 Ocak 2017. 
https://www.haberler.com/chp-genel-baskan-yardimcisi-yilmaz-kibris-konusu-9152431-haberi/ 
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olarak konumlandırdıktan sonra adanın birleşmesini bir "taviz" olarak 

niteleyebilmektedir. Kıbrıs konusunda verilecek bir "taviz" in, diğer bütün konularda 

"taviz" vermek demek olacağını söylemesi, Kıbrıs'ın, Türk milliyetçiliğinin (erkekliğinin) 

ne kadar sinir ve sınır uçlarına oturtulduğunu simgeler. Kıbrıs sorununun çözümünün 

İslamcı, Türkçü veya sosyal demokrat olduğu fark etmeksizin, tüm Türk milliyetçilerinin 

dilinde hemen her zaman "taviz" kelimesi ile birlikte anılması, adanın birleşmesinin 

kazanılmış bir erkeklik savaşından geri adım atılması olarak telakki edildiğini gösterir.  

Batı dünyası ile girişilen eril müsabakada 300 yıl sonra Kıbrıs'ı zimmetine geçirmek 

suretiyle beyan edilmiş bir zaferden diplomatik yöntemlerle vazgeçmek fikri, belli ki 

Türk milli erkekliğine içkin kadınsılaşma endişesini tetiklemektedir. Yılmaz'ın aynı 

demecinde kullandığı "Burada Türkiye masaya elini vuracak. 'Bensiz hiçbir şey olmaz 

burada' diyecek. İsteyen de istediği gibi anlayacak. Bunu yapamıyorsa o zaman elin oğlu 

da her şeyi yapar"638 cümleleri ise meselenin  "elin oğluna" (Batı'ya) karşı verilen bir 

erkeklik mücadelesi olduğunu, elini masaya vuran bir "erkek" olmadığı müddetçe "elinin 

oğlunun her şeyi yapacağı" korkusunu ifade etmesi açısından manidardır.  

Yılmaz, CHP adına Kıbrıs konusu ile ilgili 2017 Temmuz'unda verdiği bir başka 

demeçte ise "Kıbrıs milli bir davadır. Kimse müzakerelerde taviz vererek çözüm aramasın. 

Kimse Nobel Ödülü peşinde koşmasın. Dik dursunlar Türk milleti onları tarihe yazsın. Milli 

davamıza her zaman sahip çıkarız. Gerekirse adaya da yürürüz"639 demiş ve "elin oğluna" 

karşı "namus" una sahip çıkacak kadar dik duruşa sahip, yürümek/saldırmak için her an 

teyakkuzda olan bir "erkeklik" gösterisinin sesi olmuştur. Kendi kadınsılaşma endişesini 

ancak yüksek tondan ve taarruza geçmeye hazır bir asker-erkek sesi ile bastırmaya 

                                                            
638 CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Kıbrıs Konusu Bizim İçin Kırmızı Çizgidir" - 11 Ocak 2017. 
https://www.haberler.com/chp-genel-baskan-yardimcisi-yilmaz-kibris-konusu-9152431-haberi 
639 CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:“CHP’liler, gerekirse Kıbrıs için de yürür”- 6 Temmuz 
2017. http://www.abhaber.com/chp-genel-baskan-yardimcisi-ozturk-yilmazchpliler-gerekirse-kibris-
icin-de-yurur/ 
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çalışan, Kıbrıs'ı mütemadiyen hem iç hem de dış kamuoyunun gözüne sunulan popülist 

bir erkeklik gösterisinin malzemesi yapan bu nümayişe CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu da dâhildir.  Kılıçdaroğlu "Ege adalarına sahip çıkamayanların milliyetçiliği 

boşunadır. Biz Kıbrıs’a çıktığımızda milliyetçiliğimizi Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na 

yazdık. Akdeniz’e yazdık biz milliyetçiliğimizi. Bizim milliyetçiliğimiz lafla değil 

eylemledir"640 diyerek aslında Kıbrıs'ın, Türk milliyetçiliğinin kendini yeniden 

yazmasının bir metni haline getirildiğini imleyen, milli erkekliğin "kahraman" olarak 

hikâyelendirilmesinde Kıbrıs'ın nasıl sembolik bir referans olduğunu gösteren 

cümlelerin sahibi olmuştur. 

 Sadece bu küçük örnekler bile Türk milliyetçiliğinin Kıbrıs ile ilgili 

muhayyilesindeki vesayetçi bakışı ve Türk erkekliğinin Kıbrıs'ı bir "namus meselesi" 

olarak kodlamasının altında yatan eril hezeyanı anlamak açısından önemlidir. Ancak 

daha ilerde açıklayacağım üzere Türk milliyetçiliğinin Kıbrıs bakışı sadece vesayetçi 

değil aynı zamanda velayetçi bir bakıştır. Batı karşısında kendini ezeli bir çocukluğa 

zincirlenmiş hisseden Türk erkekliği, Kıbrıs'ı çocuklaştırmak (ve aynı zamanda 

kadınlaştırmak) suretiyle, Baba/eril olmaya çalışmış, Baba'nın otoritesine itaatsizlik 

olarak gördüğü her hareketi de anında totaliter bir ses tonu ile bastırmaya çalışmıştır.  

Örneğin, 28 Ocak 2011 yılında Türkiye'den KKTC'ye dayatılan ekonomik paketi 

protesto etmek için düzenlenen yığınsal miting, dönemin Türkiye Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından bir "itaatsizlik" olarak görülmüş ve Erdoğan, Kıbrıslıtürkleri 

haddini aşan "beslemeler" olarak nitelendirmiştir.641 "Anavatan"a (Baba'ya) gösterdiği 

itaat oranına paralel olarak Kıbrıslıtürklerin "yavru"dan "besleme"ye, "Türk evlat"tan 

                                                            
640 "Kılıçdaroğlu: Biz Milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına Yazdık"- 9 Eylül 2017      
http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-biz-milliyetciligimizi-kibrisin-besparmak-daglarina-
yazdik,2FVsdOEd5UySq3NpHmrkqA 
641 Erdoğan'ın sözlerine  KKTC'den farklı tepkiler geldi. 5 Şubat 2011.  http://www.gazetevatan.com/kktc-
de--besleme--krizi--357226-gundem/ 
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"Rum dölü"ne veya "İngiliz Piçi"ne doğru isimlendirilmesi, özellikle 1974 sonrasında 

sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu isimlendirmelere zaman zaman "Kıbrıslıtürk 

kardeşlerimiz" gibi ifadeler karışmakla birlikte "kardeş" ifadesi, vesayet ve velayet 

ilişkisinin kaldıran bir yerden değil, kurgusal soy bağını ifade etmek için kullanılır.  

Mesela 2015 yılında KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı'nın TC-KKTC 

ilişkilerini bir "kardeşlik ilişkisi" olarak tanımlaması üzerine TC Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkanı kulağının duyması lazım (…) Sayın 

Akıncı KKTC halkının seçimiyle göreve gelmiştir. Burada iki kardeş ülkeyiz dediğiniz 

zaman ortaya çok farklı tablolar çıkar. Sayın Cumhurbaşkanının ağzından çıkanı 

kulağından duyması gerekir. Türkiye KKTC'yi neden sahipleniyor, bunu bir eshabı mucibesi 

var. Kardeş olarak çalışmanın bile bir şartı vardır. Bu ülke kuzey Kıbrıs'a bedel ödemiştir. 

Biz şehitler vermişiz. Ve bedel ödemeye devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası 

alanda kavgasını veren kim? Acaba Sayın Akıncı tek başına bu kavgayı verebilir 

mi? Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a bakışı yavru vatandır ve böyle bakmaya devam edecektir. 

Bir ananın yavrusuna bakışı nasılsa böyle bakmaya devam edecektir"642 diyerek Kıbrıs ile 

kurulan ilişkinin ebedi bir velayet ilişkisi olacağını söyleme ihtiyacı hissetmiştir. Türkiye 

ile Kıbrıs ilişkisini bir kardeşlik ilişkisi olarak isimlendirmek, iki ülke arasında statü 

eşitleyici bir söylem olduğundan, Türk milliyetçilerinin tamlık fantazisini sembolik 

düzeyde kuran "yavru Kıbrıs"  (çocuk ve kadın Kıbrıs) düzeneğini bozmaktadır. 

Sömürgecinin sömürgeleştirilen üzerinde kurduğu tahakküm ilişkisinin devamı için, 

sömürgeleştirilenin "aşağı" ve "güçsüz" (dişil) olarak sabitlenmesi, sömürgecinin 

kendini "yukarı", "güçlü" ve "muktedir" (eril) hissetmesi için şarttır.  Ayrıca 

unutmayalım ki, kardeşlik (erkek kardeşliği) Baba'yı yerinden eden, onun iktidarını 

                                                            
642 "Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı'na: Ağzından Çıkanı Kulağın Duysun"- 27 Nisan 2015 
https://www.haberler.com/erdogan-dan-kktc-cumhurbaskani-na-agzindan-7244031-haberi/ 
 

DOĞ
UŞ

 D
ERYA

https://www.haberler.com/kktc/
https://www.haberler.com/turkiye/
https://www.haberler.com/kktc/
https://www.haberler.com/kibris/
https://www.haberler.com/kibris/
https://www.haberler.com/turkiye/
https://www.haberler.com/kibris/


323 
 

ortadan kaldırmak suretiyle Baba'nın yerini alan potansiyel bir tehdit mecrasıdır. Türk 

milliyetçiliği yıllardır üzerinde iktidar ve otorite icra edeceği bir çocuk/kadın beklemiş 

ve nihayetinde bulmuşken, bu ilişkiyi bir "kardeşlik" ilişkisi olarak tarif etmeye elbette 

izin vermeyecektir.  

Bu örnekleri artırmak ve Türkiye ile Kıbrıs arasında kurulan ilişkideki vesayetçi 

ve velayetçi dile ve pratiklere karşı çıkanların son yarım yüzyıldır dışlanarak, işsiz 

bırakılarak, sürülerek veya cinayete kurban giderek nasıl cezalandırıldığını anlatmak 

mümkündür. Ancak bu çalışmanın kapsamı dâhilinde sorunsallaştırdığım mesele 

Türkiye'nin Kıbrıs bakışının Kıbrıslıtürk toplumunun tarihsel, ekonomik, sosyal ve 

kültürel süreçlerinde yarattığı tahribat değil, bu bakışın hangi ideolojik kaynaklardan 

türediği ve bu kaynaklar içerisinde Türk modernleşmesine biçim veren cinsel endişenin 

Kıbrıs bakışına nasıl yansıdığı olduğundan, Türkiye-Kıbrıs ilişkilerinde kurucu söylem 

olan "Anavatan" söylemini bileşenlerine ayıracağım. "Anavatan-Yavruvatan" ilişkisi 

olarak telaffuz edilen fantazmatik söylemi parçalarına ayırmak suretiyle, Türk 

milliyetçiliğinde ve erkekliğinde süregelen tamlık fantazisinin (ve cinsel endişenin) 

Kıbrıs'ın hikâyelendirilmesinde nasıl işlev gördüğünü açıklamaya çalışacağım.  

 

A) "Anavatan" Söyleminin Teşrihi: Zaman, Mekân ve Soy Algısının 

Homojenleştirilmesi 

Bir tamlık fantazisi olarak “Anavatan” söyleminin teşrihine geçmeden önce kısaca 

hatırlatmam gerekir ki, öznel bir fenomen olarak milliyetçilik, “doğal ve yekpare bir 

bütün olarak millet” muhayyilesini mümkün kılmak için, her şeyden önce, üç temel algı 

kademesinde süreklilik anlatısı ve hissi inşa eder. Birinci düzey, “millet”in sadece 

geçmişi ve geleceği arasında değil, bugünü içerisinde de bir süreklilik ve birliktelik hayal 

etmesini sağlayan zaman algısı'nın inşa edilmesidir. Farklı ve birbiri ile bağlantılı 
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olmayan tarihsel olayların homojen bir zaman algısı içinde birbirine bağlandığı ve 

eklemlendiği, geçmişten geleceğe bir bütünlük algısı yaratmak üzere, yekpare bir tarih 

anlatısının parçaları haline getirildiği kurgusal bir zaman algısıdır bu. Üretildiği dönemin 

ve bağlamın siyasal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına göre biçimlendirilen; tarihsel 

olayların nedenlerini ve sonuçlarını bu ihtiyaçlara göre yeniden tanımlayarak farklı 

olayları milli tarihsel anlatı içinde eriten bu hikâyeler, üretildiği dönem ve bağlamın 

siyasal iddialarına meşruiyet zemini kurmak üzere operasyona koyulan süreklilik ve 

kopuş anlatıları olarak karşımıza çıkar.  

Zaman algısı yaratmak mekân algısından bağımsız olarak gerçekleşebilen bir şey 

olmadığından, milliyetçiliğin diğer kurgusal inşası mekânın homojenleştirilmesi 

üzerinden ve sürekliliği olan bir bütün gibi anlamlandırılması dolayımıyla olur.  

“Millet”in yaşadığı coğrafyayı ezelden ebede uzanan “vatan toprağı” olarak görmeyi 

sağlayan mekân algısı üzerine bina edilen söylemler, imkânsız bir birliktelik olarak 

milletin imkânsızlığını gizleyen topografik bir konuşlanma yaratığı gibi, bir toprak 

parçası üzerine bina edilen siyasal iddiaların da meşruiyet kaynağı olarak kullanılır. 

Üçüncü düzey ise, “millet”in birbirine ırksal ve akrabalık bağlarıyla bağlı, devamlılığı 

olan bir “aile” gibi tahayyül edilmesini sağlayan soy algısı üzerine bina edilen 

hikâyelendirmelerdir. Yani milliyetçilik aslında, Homi Bhabha’nın deyişi ile bir 

hikâyelendirme stratejisidir.643   

Milletin bir bütün gibi hayal edilmesini sağlayan psişik zamk; milliyetçiliğin 

zaman, mekân ve soy algısını sürekli ve yeniden hikâyelendirmesinden türer. Bu 

noktada “hikâyelendirme” kavramı, millet ile ilgili olan ya da millet hakkında anlatılan 

öyküler, efsaneler ya da mitlerden ibaret değildir. Bir hikâyelendirme stratejisi olarak 

milliyetçilik, milletin inşasında doğrudan işleme konulan psikolojik, ekonomik, kültürel 

                                                            
643 Homi Bhabha, Nation and Narration, Routledge, New York, 1990. 
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ve sosyal söylemler ile bu söylemler etrafında biçimlendirilen fiili pratikleri –Bhabha’nın 

deyişi ile pedagojik ve performatif anlatıları644- işaret eder. Örneğin, millete biyografik 

bir geçmiş yaratan resmi tarih yazımı, ulusal dilin kurgulanması, “milletin” bir bütün 

olarak ritüelize edildiği ulusal törenler,  ulusu temsil etmek üzere inşa edilen anıtlar, 

psişik bir zamk yaratmak için zamanın bir kesitinin seçilerek dondurulduğu müzeler vb. 

pedagojik ve performatif anlatıların suretleri olarak karşımıza çıkar. Üzerinde yaşanan 

coğrafyanın milli mekânsallaştırılmasında işlev gören sokak, bulvar, cadde isimlerini 

belirlemekten, ulusal pazarların kurulmasına; elitlerin verdiği demeçlerden, sanatçıların 

ürettiği milli eserlere kadar birçok söylem ve eylem, milliyetçiliğin milleti yeniden ve 

yeniden hikâyelendirmek için kullandığı stratejilerdir. 

 Millet imkânsız bir birliktelik olduğu için, milliyetçilik düzenli olarak bu 

hikâyelendirme stratejileri aracılığı ile milletin imkânsızlığının üzerini örten fantazmatik 

operasyonlar dizisi olarak çalışmak zorundadır. Bir başka deyişle, milletin imkânsızlığını 

gizleyen millet fantezisi, milliyetçiliğin ulusu hikâyelendirme biçimleri içerisinde 

bulunabilir. Çünkü “fantazi, hikâyenin ilksel formudur”;645 dolayısıyla da her millet 

fantezisi ulusun imkânsızlığını saklayan hikâyelendirme stratejilerinin tasarlandığı yeri; 

her hikâyelendirme stratejisi de, milleti hayal etmeyi mümkün kılan fantazmatik 

muhayyile süreçlerini ve bu süreçlere biçim veren arzu-korku düzeneklerini analiz 

etmenin zeminidir. İşte Anavatan Söylemi de, burada ele aldığım biçimi ile bir millet 

fantazisi olarak Türk milliyetçiliğinin arzu ve korku düzeneklerinin, Kıbrıs’ta bir Türk 

ulusu hayal edebilmek için zaman, mekân ve soy algısı üzerine inşa ettiği 

hikâyelendirme stratejilerinin bütününe verdiğim addır. Gayri-resmi olarak 1940'ların 

sonunda, resmi olarak ise 1950’li yılların başında biçimlenmeye başlayan Anavatan 

söylemini oluşturan tarihsel bağlama kısaca göz atalım.  

                                                            
644 Homi Bhabha, a.g.e.  
645 SlavojZizek, a.g.e., s. 10. 
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 Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında imzaladığı Lozan 

Antlaşması ile Kıbrıs resmi düzeyde bir İngiliz toprağı olarak kabul edilmiş, yeni kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen süreçte milli sınırların 

muhafazasına ve toprak bütünlüğünün korunmasına odaklanmıştı. "Yurtta sulh cihanda 

sulh" sloganı etrafında somutlaşan dönemin dış politikası, misak-ı milli sınırları 

içerisinde kurulmuş ulus-devleti güçlendirmeye odaklanırken, komşu devletlere de 

yayılmacı bir dış politikaya girmeyeceği işaretlerini veriyordu.646 1930'lu ve 1940'lı 

yıllar boyunca içeride, etnisist ve ırkçı vurguları ağır basan, Türk Tarih Tezi gibi 

pedagojik anlatılarla ve öjenik bio-iktidar stratejileri gibi performatif anlatılarla 

şekillenen Türk milli kimliğinin yayılmacı eğilimlerinin aksine, dış politikada ulus-devlet 

sınırlarının ötesine geçme hamlelerine karşı temkinli yaklaşan bir duruş vardır. 

 Bu duruş 1923-1954 arası dönemde Kıbrıs ile ilgili ortaya çıkan meseleleri 

İngiltere'nin bir iç meselesi olarak gören ve Kıbrıs'ta ortaya çıkan gelişmeleri Türk dış 

politikasının bir gündem maddesi olarak ele almayan bir duruştur. 1940'lı yıllar 

boyunca Kıbrıslı Türk milliyetçi elitleri ile Türkiye'deki Pantürkist çevrelerin Türkiye 

Cumhuriyeti'ni Kıbrıs meselesine müdahil etme çabalarına nazire, Türkiye hariciyesi 

1950'lerin ilk yıllarına kadar Kıbrıs'ı Türk dış politikasının bir meselesi olarak ele 

almamıştır. Mesela Kıbrıslı Rumların anti-kolonyal ve milliyetçi mücadelelerinin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan Enosis (Yunanistan ile birleşme) ihtimali için 15 Ocak 1950 

yılında yapılan plebisit sonrasında, dönemin TC Dışişleri Bakanı Necmettin S. Sadak, 

Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi olmadığını, çünkü Kıbrıs'ın İngiltere'nin idaresi 

altında olduğunu söylemiştir. Benzer bir konuşma, 24 Şubat 1951 tarihinde dönemin 

Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü tarafından da yapılmış, Köprülü, Türkiye ve Yunanistan 

arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yaparak "bu iki memleket arasındaki dostluğun 

                                                            
646 Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı'ndan Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s.46-49.  
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bozulması için muayyen membalardan sarf edilen gayretlerin her iki devletin başında 

bulunan insanların iyi görüşleri ve niyetleriyle hiçbir tesir yapmayacağından emin 

ol(duğunu)" belirtmiştir. 647 

 Resmi düzeyde yapılan bu açıklamalara mukabil, Kıbrıs'ı Türk milliyetçiliğinin 

hayati meselelerinden biri olarak kurgulamaya ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri 

"komünizm tehdidi" ile harmanlayarak gündeme getirmeye çalışan Pantürkist çevrelerin 

yazıları ve eylemleri 1940'lı yılların sonundan itibaren sahnededir. Bu döneme kadar 

Turancı edebiyat başta olmak üzere, Türkçü ve muhafazakâr neşriyatta Kıbrıs'ın adı bile 

geçmezken648, “Anavatan” söyleminin önemli bileşenlerinden biri olarak “milli dava 

Kıbrıs” anlatısı, özellikle 1944 yargılanmalarından sonra bir meşruiyet zemini 

arayışında olan Pantürkist çevrelerde649 telaffuz edilmeye başlanır. Bu yıllarda Kıbrıs, 

Türk milliyetçiliğinin irredentist nüvelerinin dile gelmesinde önemli bir repertuar 

vazifesi görürken, ilerleyen yıllarda milliyetçiliğin muhafazakâr, Türkçü, İslamcı tüm 

suretlerinin simbiyoza gireceği bir referans haline gelecektir. 

 Kıbrıs'ın bir "milli dava", Türkiye Türklerinin "koruyucu Ana" (aslında Baba), 

Kıbrıslıtürklerin ise "korunan çocuklar" olarak kurgulanmasını sağlayan Anavatan 

söyleminin ilk temeli, 1940'lı yıllarda Kıbrıs’ta baş göstermeye başlayan olayların, 

Pantürkist çevrelerin yürüttüğü Dış Türkler politikasına dâhil edilmesi üzerinden atıldı 

diyebiliriz.  Bu dönemde Kıbrıslı Rum milliyetçilerin İngiliz sömürge yönetimine karşı 

Yunanistan ile birleşme (Enosis) talebi etrafında ortaya koydukları pratikler, Kıbrıslı 

Türk milliyetçi elitlerin, azınlığa düşme ve yönetimdeki ayrıcalıklarını kaybetme 

                                                            
647 TBMM Tutanak dergisi, 8.Dönem, 4.Toplantı. - www.tbmm.gov.tr  
648 Tanıl Bora, Cereyanlar, s. 44. 
649 Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s. 207. 
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endişesini artırmış; Kıbrıslı Türk milliyetçi elitler Türk kimliği etrafında 1943 yılından 

itibaren örgütlenmeye başlamıştı.650  

Kıbrıslı Türk milliyetçi elitlerin temel iddiası, adanın esasen Osmanlı toprağı 

olduğu ve statüsünde bir değişiklik olması durumunda Osmanlı'nın devamı olan Türkiye 

Cumhuriyeti'ne iade edilmesi gerekliliği etrafında şekillenmişti. Bu iddia o döneme 

kadar kendisini Osmanlı'dan kopuş üzerine bina eden ve içe dönük bir politika izleyen 

resmi Kemalizm için makbul bir argüman değildi. Velakin, hem Kemalist iktidarın 

1930'lu ve 1940'lı yıllar boyunca uyguladığı Türkçü politikalardan, hem de İkinci Dünya 

Savaşı'nın faşist atmosferinden dolayı bir süredir genişleme istidadını kazanmış 

Pantürkist çevreler için Kıbrıs'ın iadesini talep etmek ideolojik ve pratik bir fırsattı. Bu 

fırsat, reel-politik düzeyde Türkçü örgütlenme için popülist bir levazımat sağlamanın da 

ötesinde, Türk modernleşmesi içinde süregelmiş cinsel endişenin, Batı karşısında 

yaşanan eksiklik, yenilmişlik ve çocuk kalmışlık duygusunun da bertaraf edilmesi için 

elverişliydi. Birkaç yüzyıl önce kaybolan ve daha sonra da belleklerden silinmek istenen 

Baba'nın, Batılı sömürgecilerin şahı İngilizler ve Osmanlı İmparatorluğunu "arkadan 

bıçaklayan kalleş Yunanlılara" karşı geri çağrılması, eksiklik hissi ile kuşatılmış Türk 

milliyetçiliği (erkekliği) için tam/eril olma fantazisini gerçekleştirebileceği bir zemin idi.  

Peki, bu bütünlük fantazisi nasıl mümkün olacaktı? Coğrafi, kültürel ve siyasi 

olarak Türkiye'den farklı olan bir ada, farklı olana karşı temkinli ve yabancı korkusu 

üzerine bina edilmiş Türk milli kimliği tarafından nasıl içerimlenecekti? Bütünün 

imkânsızlığını imleyen zamansal, mekânsal ve kültürel farklılıklar nasıl dışarda 

bırakılacak ve tek bir söylem, yani Anavatan söylemi, içinde düzlenecekti?  

 Daha önceki bölümlerde açıkladığım üzere, Türk milli kimliğinin harcında 

bulunan yabancı korkusu, Anadolu'nun yabancılar tarafından parçalanma ihtimalini 

                                                            
650 1943 yılında KATAK (Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu) adı altında başlayan örgütlenme, 1945 yılında 
KTMBP (Kıbrıs Türk Milli Birlik Partisi) adını almıştı.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



329 
 

tekrarlayan travmatik anlatılardan tutun da günümüze dek uzanan dış tehditler 

senaryolarına kadar çok geniş bir yelpazede, sürekli korku üreten senaryolar ile farklı 

düzlemlerde baş etmeye çalışan bir kimlik tasarımı ortaya çıkarmıştı. Yabancı korkusu 

ile başa çıkabilmek için, Türk milli kimliği, sürekli olarak ne kadar ulu ve yüce bir ulusun 

parçası olduğunu anlatarak böbürlenirken, kendi kurduğu tehdit algısına karşı devamlı 

teyakkuzda olan bir karşı-tehdit ve meydan okuma söylemi içinden konuşuyordu. İşte 

bu meydan okuma söyleminin en nihai noktasında bulunan Pantürkizm de, Tanıl 

Bora’nın deyişi ile İttihat ve Terakki kadrolarının emperyal restorasyon projesini, 

1930’lu yıllarda eskalotojik bir ütopya olan Turan idealine çevirdiğinden651 beridir, 

tahakküm altına almak istediği, fakat aynı zamanda "Türkiye Türkleri"nden olmadığı 

için gizliden gizliye “yabancı korkusu” duyduğu Türkçe konuşan halkları, aynı ailenin 

farklı coğrafyalarda yaşayan çocukları gibi tasarlayarak bütünlük tahayyülünü mümkün 

kılıyordu.   

“Büyük Turan”ı hayal edebilmek için, Türkçe konuşan bütün halkları homojen bir 

bütünün parçaları gibi kurmak zorunda olan Pantürkizm, "bütün bir Türklük" tahayyülü 

için bu halkların arasındaki coğrafi ve kültürel farkların üzerini örtüyor ve onları tek bir 

evin farklı odalarında yaşayan kardeşler olarak hikâyelendiriyordu. Yani Pantürkizm'in,  

“Batı Trakya Türkü”, “Girit Türkü” ya da “Kıbrıs Türkü” olarak tanımladığı Türkçe 

konuşan halklar, büyük Turan evinin farklı odalarında yaşayan "küçük" biraderlerdi.652 

Baba'nın düşkünleşmesi sonrasında "ev"in(imparatorluğun) dışına düşmek "zorunda 

kalan" bu küçük biraderler, başında "Anavatan Türkiye"nin bulunacağı büyük Türk 

ailesinin (Turan) bir araya gelmesiyle yeniden birleşecekti.  

Pantürkist anlatı, bu küçük biraderlerden özellikle Yunan kontrolünde olan 

topraklarda yaşayanlarını, “palikaryanın mezalimi altında yaşayan Esir Türkler” olarak 

                                                            
651 Tanıl Bora, “İnşa Döneminde Türk Milli Kimliği”, Toplum ve Bilim, No. 71, (1996), s. 175-176.  
652 Doğuş Derya, “Şu Kıbrıs Türkü Meselesi ve Mırıltıya Kulak Vermek”, gaile, No. 16, (2009). 
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tanımlıyordu. Bunun en önemli sebebi, daha önce de bahsettiğim gibi “Düşman Yunan” 

imgesinin, bir Öteki imgesi olarak Türk milli kimliğinin inşasında travmatik ve kurucu 

bir yer işgal etmesiydi.653 Resmi Türk tarihi içerisinde, çoğu zaman “efendisine hıyanet 

eden kalleş palikaryalar” olarak resmedilen Yunanlılar, önce “Osmanlıya ihanet ederek 

İmparatorluğun bölünmesine yol açmış”, daha sonra “Anadolu’yu bölmek isteyen 

yabancılarla işbirliğine girmiş” ve nihayetinde “İzmir’de denize dökülmüş” aşağı bir 

tebaa olarak hikâyelendiriliyordu. Bu "aşağı tebaa", Batı'yı tam fethedecekken 

fethedilmiş, daha sonra ayağa kalkmaya çalışmış ama "sırtından bıçaklanmış" Baba'yı 

düşkün hale getiren ilk tebaa idi. Dolayısıyla bu “aşağı tebaa”nın kontrolünde 

yaşayanlar, Kurtuluş Savaşı ile kendi devletine kavuşma imkânı bulmuş özgür 

Türklerden farklı olarak, esaret altında yaşayan Türkler olarak tanımlanıyordu.  “Esir 

Türkler”in "bu esirlikten ancak Anavatan Türkiye'nin yardımı ile kurtulacağını”654 

söyleyen Pantürkist anlatı, Kıbrıs'ta yaşayan ve Türkçe konuşan topluluğu da bu "Esir 

Türkler" kapsamına alarak, onları "kurtarılması gereken çocuklar" , "Anavatan 

Türkiye"yi de "kurtarıcı (Baba)" olarak kodlamak suretiyle söylemsel alanını kuruyordu. 

Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal edebilmek üzere operasyona sokulan Anavatan 

söyleminin temel bileşenlerinin başında, işte tam da “Kalleş Yunan" karşısında varoluş 

mücadelesi veren "Kahraman Türk milleti” anlatısı durur. Türk milliyetçiliğinin Kıbrıs 

hikâyelendirmesi bugün dahi “ Yunan düşmana" verilmiş ulusal mücadele anlatısı olarak 

yürütülür ve Kıbrıslı Rumların İngiliz sömürgeciliğine karşı geliştirdiği Enosis söylemi 

ve bunun etrafında yürütülen milliyetçi pratikler de "Yunanlıların ezeli ihaneti" söylemi 

içerisinde homojenleştirir. Bu anlatıya göre Kıbrıslı Rumların amacı, eski Bizans 

İmparatorluğunu kurmak ve Türkleri yok etmektir. Rüştünü Batı'ya göstermek için uzun 

                                                            
653 Kurucu imge olarak açıklama için bkz: Şükrü Sina Gürel, Tarihsel Boyutu İçinde Türk-Yunan 
İlişkileri (1821-1993), Ankara, Ümit Yayınları, 1993. 
654 Aykut Edibalı, “Esir Türklerin Davası Kimin Davasıdır?”, Yeniden Milli Mücadele Mecmuası, No: 218, 
2 Nisan 1974. 
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süre beklemek zorunda kalan Türk milli kimliği (erkekliği) için, bu ezeli düşmana karşı 

durmak ve kendinden çalınmış olan özgüveni cümle âleme yeniden haykırmak iddiası 

ise, bir türlü kapanmayan narsistik yara için merhemdir. Alparslan Türkeş’in sözleri ile: 

“Kıbrıs’ta tek Türk kalmasa bile söz sahibiyiz ve Kıbrıs bizimdir. Çanakkale 

boğazından itibaren bütün kıyılarımızı Yunanlılar sarmıştır. Türkiye’nin parçası olan Ege 

adaları bir bir çalınmıştır. Yunan’ın tırnakları zehirli bir diken gibi böğrümüze 

dayanmıştır… Şimdi bir de Kıbrıs’ı alırlarsa, siyasi hayatımız Yunan’ın keyfine kalmış 

olacaktır (…) Yunanlıların hedefi eski Bizans imparatorluğunu kurmak ve Türkleri yok 

etmektir.” 655  

Bu sözlerden de takip edilebileceği gibi, Kıbrıslı Rumların “Düşman Yunan” 

imgesi içinde tek tipleştirilmesinin, Anavatan söylemi için hayati bir anlamı vardır. 

Kıbrıslı Rumları, “Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyen Yunanlılar” olarak 

konumlandırmak, bir karşı pozisyon olarak Kıbrıslı Türkleri de bu düşmana karşı 

mücadele eden “Biz/Türkler” olarak hikâyelendirebilmek açısından elzemdir. Milletin 

“Biz” duygusunda sabitlenebilmesi için sadece hayali cemaatin kendisinin değil, aynı 

zamanda karşı olarak tarif edildiği “Öteki”yi de homojenleştirmesi gerektiğinden, hem 

Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar daha geniş ölçekli ve önceden tahayyül edilmiş 

iki milletin (Yunanlıların ve Türklerin) parçası/uzantısı olarak hikâyelendirilmişlerdir. 

Bu yolla, "Kıbrıs Türkü" ve "Anavatan Türkleri" olarak isimlendirilen muhayyel 

cemaatler arasında bir bütünlük telakkisi sağlayan Anavatan söylemi, söz konusu 

topluluklar arasında bir homojenleştirme yaparak, bütünün imkânsızlığını imleyen her 

türlü kültürel, siyasi ve tarihsel farklılığı sessizleştirmiş ve dışarda bırakmıştır. Her 

homojenleştirmenin aynı zamanda bir sessizleştirme stratejisi olarak işlediğini de 

düşünürsek, bu anlatının hem Kıbrıslı Rumların verdiği anti-kolonyal mücadelenin 

                                                            
655 Alparslan Türkeş, Dış Meselemiz, İstanbul, Kamer Yayınları, 1998, s. 75. Aktaran Niyazi Kızılyürek, 
Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, İletişim Yayınları, İstanbuli 2003, s.  
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içerisinde barınan özgürlük taleplerini, hem de Kıbrıslı Rumlar karşısında azınlık 

durumuna düşmemek için uğraşan Kıbrıslıtürklerin varoluş anksiyetelerini “Türk- 

Yunan düşmanlığı” anlatısı içerisinde sessizleştirdiğini iddia etmek yanlış olmayacaktır.  

Buna ek olarak, "Kıbrıs'ta tek Türk kalmasa bile Kıbrıs bizimdir" cümlesinde yankılanan 

ses, arzu nesnesinin esasen Kıbrıs olduğunu, Kıbrıslı Türklerin de bu arzu nesnesine 

ulaşmanın aracı olarak görüldüğünü açık eder. 1990'lı yıllarda Bülent Ecevit tarafından 

da tekrarlanacak olan bu cümleler Türk milliyetçiliğinin Kıbrıs bakışındaki şuuraltı 

metnin, fethetmiş Baba (Osmanlı)- fethedilen dişi (Kıbrıs) olarak işlediğini gösterir.  

Kıbrıslı Rumların “Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak ve Türkleri yok 

etmek isteyen Yunanlılar” olarak homojenleştirilmesi, sadece Kıbrıslı Türklerin “Biz“ 

algısı içinde sabitlenmesi açısından değil, bu “Biz”in geçmişi, geleceği ve bugünü 

arasında da bir süreklilik hayal etmesini sağlayan zaman algısını inşa etmek için de 

gereklidir. 1950’ler ve 1960’lar boyunca İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara gibi şehirlerde 

Kıbrıs ile ilgili basılan kitaplarda, Türkiye Milli Gençlik Komitesi tebliğlerinde, Hürriyet, 

Milliyet ve Yeni Sabah gibi gazetelerde yayınlanan yazılarda, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı 

Rumlar arasında zuhur eden siyasi sorun, kimi zaman Kurtuluş Savaşı’na yapılan 

göndermelerle, kimi zaman ise 1821 Yunan Ayaklanmasına kadar geri götürülerek 

anlatılır.656 Bu yolla birbiri ile doğrudan bağlantısı olmayan farklı olaylar arasında 

analojiler kurulur.  

Anavatan söyleminin bir diğer kurucu bileşeni olan bu analojiler, Kıbrıslı 

Türklerin verdiği Enosis karşıtı mücadeleyi, 19. yüzyıldan başlayan, Kurtuluş Savaşı ile 

devam eden ve nihayetinde Kıbrıs adasında yeniden tekrarlanan bitimsiz bir 

mücadelenin parçası olarak Türk resmi tarihi içinde eritir. Zaman algısında kurgulanan 

bu süreklilik dolayımı ile "Kıbrıs Meselesi",  Türk milletinin yabancılara karşı verdiği 

                                                            
656 Doğuş Derya, Living on the  Margins of the Turk and the Cypriot: The Cyprioturk as the Subject of 
Ambiguity, Boğaziçi University, MA Thesis, 2007, (yayınlanmamış master tezi) 
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ezeli rüştiyet kavgasının muhayyel zamansallığına entegre edilir.657 Bir başka deyişle bu 

analojiler, Kıbrıslı Türklerin verdiği Enosis-karşıtı mücadeleyi, metaforik olarak Türk 

ulusunun “devamlılığı” algısı içerisine yerleştirerek, aslında belirli bir zaman ve belirli 

koşullar içerisinde vuku bulan bir siyasi olayı, Türk milletinin homojen boş zamanı 

içerisinde konumlandırarak, onu aynı tarihin (Bizim/Türklerin tarihinin) bir fragmanı 

haline getirir.  

Elbette ki, milletin imkânsızlığını gizleyen homojen boş zaman, Chaterjjee’nin de 

ifade ettiği gibi, herhangi bir gerçek mekâna yerleşmiş değildir; insanlar bu zamanı 

ancak hayal ederler, o zaman içerisinde yaşamazlar.658 Yani, homojen boş zaman ve 

onun içerisinde ezelden ebede devam ettiği varsayılan millet muhayyilesi, ancak bir 

fantazmatik operasyonlar dizisi ve bir hikâyelendirme stratejisi olarak milliyetçiliğin, 

tahayyül edilen cemaate özgü her türlü heterojen unsuru, ulusun düz- lineer 

zamansallığı içerisinde absorbe etmesi ile mümkün olur. Bhabha’nın deyişi ile bir 

hikâyelendirme stratejisi olarak milliyetçilik, hayal ettiği cemaatin kültürel farklılıklarını 

ve değişik düzeylerdeki zamansallıklarını, milletin bütüncül kültürü ve zamansallığı 

içerisinde eritir. Gündelik hayatın parçalarını ve yamalarını ulusal hayatın icat edilmiş 

parçaları haline getirir ve “olay” ile “düşünce/tasavvur” arasında historisist ve lineer bir 

denklik kurarak analojik olana doğru sürekli bir kayma yaratır.659  

Anavatan söyleminde de yapıldığı gibi, örneğin Kurtuluş Savaşı ile Kıbrıs’taki 

etnik çatışmalar arasında veya Kıbrıslı Rumlarla Yunanlılar ve Kıbrıslı Türklerle Türkler 

arasında telaffuz edilen analojiler, gerçekte yaşanan olay (çatışma) ile tasavvur 

(milliyet/milli Biz) arasında historisist bir denklik kurarak Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal 

                                                            
657 Doğuş Derya, “North Cyprus as the Phantasmatic Space of Turkish Nationalism: A Discursive Inquiry of 
Official Turkish Historiography on Cyprus”,  C. Bilsel, K. Esmark, N. Kızılyürek and O. Rastrick (eds.),  
Constructing Cultural Identity, Representing Social Power, Pisa, Pisa University Press, 2010, s. 19-30. 
658 Partha Chatterjee, Politics of the Governed, Reflections on Popular Politics in Most of the World, 
New York, Columbia University Press, 2004, s. 3-27. 
659 Bhabha, a.g.e.,  s. 299, 301.  
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etmenin imkânsızlığını örten fantazmatik operasyonlardır. Bu fantazmatik operasyonlar 

aracılığı ile mümkün hale gelen "Kıbrıs'ta düşman mezalimine maruz kalan Türkler" 

anlatısı, Türk milliyetçiliği (erkekliği) için mağdurdan mağrura, mağluptan muharibe 

yönelebileceği bir söylemsel alanın kurgulanma fırsatını verir. 1950'li yılların 

sonlarından itibaren Kıbrıs "üç asırlık Türk toprağı" olarak anılmaya başlarken, bu 

toprağın kan ile alındığını ve özgürleşmek için Türkleri beklediği anlatıları da yoğunluk 

kazanır.  

“Üç asır boyunca büyük Türk serdarı, Lala Mustafa Paşa’nın Kıbrıs’ın 

Ayasofya’sında kıldığı namaz devam etmişti! Üç asır bu Kiryako, dile kolay! 1570 de Olemp 

dağında: elli bin Türk şehidi pahasına çekilen beyaz teslim bayrağı. Gazilerimizin kanı ile 

al olmuş, Kıbrıs kalesinde dalgalanmıştı! Denizler Hakanı Murat’ın, Piyale Paşa’nın gazilik 

hakkı var Kıbrıs’ta. Ya senin ya senin, ne hakkın var Kıbrıs’ta. İnanmazsan bak haritaya: 

Kıbrıs elini uzatmış Anadolu’ya! Sor tarihe Kiryako! Üç asır boyunca Türklerindi diyecek. 

Dostum ve mektep arkadaşım Kiryako! Üç asır bu gerçi dile kolay! Hürriyet 

kahramanımıza zindan olan Magosa. Şimdi Hürriyet bekler!” 660 

Bu paragrafta da açıkça görülebileceği gibi, Kıbrıs üzerinde ortaya koyulacak 

siyasi iddiaların meşruiyeti için zamanın ve milletin devamlılığı etrafında yapılan kurgu 

o kadar geçmişe doğru sündürülür ki, Türk resmi tarih yazımı içerisinde 1950’lere kadar 

ifade edilmesi sansüre uğramış661 ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantısı yokmuş gibi 

yapılan Osmanlı İmparatorluğu da yeniden keşfedilir.  Daha önce de bahsettiğim üzere, 

Kıbrıs'ı bu kadar vazgeçilmez bir "milli mesele" haline getirmenin nedenlerinden bir 

tanesi de, o günlere dek Türk modernistleri için düşkün bir Baba'yı temsil edegelmiş 

Osmanlı İmparatorluğunun, bu dönemde "1571 yılında Kıbrıs'ı fethetmiş muzaffer Baba" 

                                                            
660 Gök Han, “Anavatandan Yavruvatana”, Vehbi Kocagüney (der.), 50 Bin Türk Şehidinin Yatağı Kıbrıs, 
İstanbul, Ülkü Basımevi, 1958, s. 79. 
661 Halil Berktay, Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1983. 
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olarak tekrardan geri çağrılabilme imkânının doğmasıdır. Hatırlanacağı üzere, Baba 

öldürülmemiş, sadece geri dönmek üzere kaybolmuştur. Kaybolan Baba'dan dolayı 

yetim kalmış, daha sonra Anne Asya'nın rahminden doğmaya çalışsa da Batı karşısında 

hissettiği eksiklik/dişillik halinden sıyrılamamış Türk erkekliğinin tam bir erkek olması 

için Baba'sını geri çağırarak ve ona yaslanarak meydan okuma zamanı gelmiştir.  Artık 

Kıbrıs’ın “esasen bir Türk toprağı” olduğunu iddia etmenin zemini olarak, adanın 

Osmanlılar tarafından “büyük stratejik maharet ve başarılar ile on binlerce şehit pahasına 

fethedildiği”662 ve adanın “300 yıldır Türklerin kontrolünde”663 olduğu iddiaları bir ulusal 

ve eril gurur restorasyonu olarak dolaşımdadır.  

Bu iddialar, o güne dek “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” şiarı ile Misak-ı Milli 

sınırlarının dışına taşacak herhangi bir siyasanın önünü almaya çalışan ve bu sınırların 

meşruiyetini sağlamak amacıyla kurduğu soy kütükçü resmi tarih anlatısına 

sığdıramadığı çok kültürlü Osmanlı İmparatorluğunu dışlayan siyasetin de kabuk 

değiştirmeye başladığı yeri gösterir. Türk tarihçileri bu konuya yeterince ihtimam 

göstermeseler de, Kıbrıs üzerinde hak iddia etmek için telaffuz edilmeye başlayan “300 

yıllık Osmanlı/Türk toprağı” hikâyelendirmesi, hem Türk resmi tarihindeki bir kırılma 

noktasını, hem de o güne dek Türk milliyetçiliğinin bünyesinde hep yaşamış fakat 

bastırılmış fetihçi-yayılmacı-eril damarın yakaladığı meşruiyet mevziisini gösterir.   

Bu mevzi, dönemin resmi Türk siyaseti için de elzemdir, çünkü Kıbrıs üzerinde 

hak iddia edecek diplomatik kartları güçlü olmayan Türkiye’nin, diplomatik zafiyetlerini 

giderecek bir tarih söylemi yaratmasına mahal verir. Bu mealde, Anavatan söyleminin 

mimarları, zaman algısını homojenleştiren ve Kıbrıs’ı “300 yıllık Osmanlı/Türk toprağı” 

                                                            
662 Bkz. Cevat R Gürsoy, “Kıbrıs’ın Coğrafi Durumu”, Kıbrıs ve Türkler, Seri III- Sayı B2, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü,  Ankara, 1964, s. 26. 
663 Bu hikâyelendirme biçimi o güne dek telaffuz edilen kimlik açısından da bir kırılma noktasıdır, çünkü 
Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal edebilmek için ilk defa “Osmanlı” ve Türk” kavramları metinlerde 
dönüşümlü olarak kullanılmaya başlanmıştır.  
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olarak kuran hikâyelendirmeyi, Batı'ya karşı ortaya koyulan diplomatik argümantasyon 

zincirinin kilit noktalarından biri haline getirir.   

“Kıbrıs çeşitli talihsizliklere uğradıktan sonra, Lozan Konferansında İngiltere’nin 

aleyhimizde çevirmeye çalıştığı yeni dalavereye bir son vermemiz için her türlü 

boğazlaşmalara kaldık. Lanet olsun dedik ve günün icaplarına göre Kıbrıs üzerindeki her 

türlü hükümranlık haklarımızdan istemeyerek vazgeçtik.(…) Binlerce, on binlerce hatta 

yüz binlerce Türk anavatana ve dünyanın dört bir yanına hicret edip İngiliz mezaliminden 

kurtuldu. Bu mezalimler son yıllarda palikarya uşaklarına devredilmiş oldu. (…)Her ne 

yapılırsa yapılsın Kıbrıs Türkündür; bu haktan vazgeçilmez. Hakikat güneşi tan yerinde 

belirmiştir. Bu doğacaktır! Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır.”664  

Kıbrıs'ı fethetmiş muzaffer Baba'nın geri çağrılması, o güne dek yetim 

kalmışlıktan dolayı mağdur hisseden erkekliğin kendini yeniden kurgulamasını ve 

yazmasını mümkün kılar. Bir önceki paragrafta zikredilen "Türk serdarı Lala Mustafa 

Paşa, Denizler Hakanı Murat Paşa ve Piyale Paşa" gibi referanslar, Türk erkekliğinin artık 

medeniyetleri doğurmuş pasif ve dişil Asya ile değil, fetihler yapan Osmanlı erkekleri ile 

özdeşleşebilme alanını söylemsel düzeyde yakaladığını gösterir. Bu söylemsel düzeyden 

kahraman erkekler olarak konuşabilen Türk milli erkekliği İngiltere’nin aleyh(te) 

çevirmeye çalıştığı yeni dalavereye bir son verme(k) için her türlü boğazlaşmalara kalan. 

Lanet olsun de(yip) ve günün icaplarına göre Kıbrıs üzerindeki her türlü hükümranlık 

haklarından istemeyerek vazgeç(en) ama en sonunda tan yerinde belirmiş hakikati 

dünyaya bağırma fırsatı yakalamış bir hikâyelendirme ile narsistik yarasını sarmalar.  

Bu hikâyelendirmenin açtığı bir başka restore edici alan da aslında buradadır. 

Baba'nın düşkünleşmesi ile yaşanan toprak kayıplarını artık bir "yenilgi" sonucu değil, 

geçici koşullar dolayısıyla yapılmış bir "feragat ve fedakârlık" olarak telaffuz etme 

                                                            
664 Kadir Mert, Milli Ada Kıbrıs, İstanbul Sıralar Matbaası, 1958, s. 69-70. 
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imkânı doğmuştur. Aşağıdaki paragraftan da takip edilebileceği gibi, savaşlar ve toprak 

kayıpları dolayısıyla mağlup olan erkeklik, kendini belli koşullar nedeniyle Kıbrıs ile 

ilgili fedakârlık yapmış, "yenilmemiş" sadece mecburen feragatte bulunmuş bir milli 

erkeklik olarak yeniden yazar.  

“Kıbrıs’ın akıbeti yeni baştan tayine girişilecek olursa Lozan muahedenamesinin 

revizyonuna gidilmiş olur. (…) Bu adanın mukadderatı ancak Türkiye ile İngiltere arasında 

tayin edilebilir. Çünkü biri bu ada üzerindeki hakkını devreden devlettir diğeri de adayı 

kendi üzerine ilhak etmiş olan devlet. (…) Kıbrıs adası statüsünün şu veya bu şekil 

değiştirilmesi mevzubahis olursa, Türkiye bu meselede kendisini birinci derecede alakalı 

sayacaktır. Çünkü Türkiye’nin Kıbrıs hakkındaki feragati ve fedakârlığı yalnız İngiltere 

lehine ve muayyen şerait altına olduğun göre, bu durum değiştirilmek istenirse Türkiye 

Cumhuriyeti o feragatten önceki duruma avdet etmeyi talep edecektir.(…) Self 

determinasyon prensibinin Lozan Muahedenamesinden neşet eden hükümranlık hakkı ve 

aynı zamanda Türkiye’nin emniyetini sağlamak hususundaki hakkı ile tearuz eder ve yine 

aynı sebeplerden dolayı İngiliz hâkimiyeti sona erdiği takdirde Kıbrıs’ın Anadolu’dan ayrı 

bir varlık olarak mütalaa edilmesi mümkün olmaz.”665  

Tüm bu paragraflardan da anlaşılacağı gibi, bu dönemde ortaya koyulan 

diplomatik savların hemen hepsi Lozan Antlaşması’na gönderme yaparken, Kıbrıs’ın 

geçmişten beri bir Türk toprağı olduğu anlatısı üzerinden ifade edilir. Bu anlatıda İngiliz 

dönemi, Türk tarihinin homojen boş zamanı içerisinde çeşitli “fedakârlık ve feragat” ile 

vuku bulan kısa süreli ve “hakikati bozmayan” bir kesinti olarak konumlandırılır. 

Kesintisiz olan şey, Türk milliyetçiliğinin (erkekliğinin) kahramanlık öyküsüdür. Arada 

geçici aksilikler olmuş olabilir ancak baki olan, tarihi kahraman olaylarla dolu olan 

Türklüktür (erkekliktir). Metinler-arası bir okuma yaparak daha önceki bölümlerde yer 

                                                            
665 Tarık Halulu,  Bitmeyen Kavga,  Ankara, Rüzgârlı Matbaa, 1958, s. 24 ve 28. 
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verdiğim Mizancı Murat'ın Turfan'da mı Yoksa Turfa mı romanında başkarakter 

Mansur'un Osmanlı'nın "Hasta Adam" olup olmadığını sorgularken söylediği cümlelerini 

hatırlayalım: "Tehlikesiz ve geçici bir aksiliktir. Taze baharı müjdeleyen bereketli bir kıştır. 

Bahar maarif güneşi ile kendini gösterecektir. Şu mübarek seçkin diyarı bize kısmet eden 

Cenab-ı Nazım-ı Alem bizi yaratılıştan güzel ahlak ile taltif etmiştir. Tarihimiz kahraman 

olaylarla dolmuş taşmıştır. Bir taraftan Osmanlılar, Orhanlar, Hüdavendigarlar, 

Yıldırımlar, Çelebiler, Fatihler, Yavuzlar… Diğer taraftan Aleaddin Paşalar, 

Çandarlızadeler, Sokollular, Köprülüler… Hanedan yine yüce hanedandır, bendegân yine 

sadık ve fedakâr bendegândır. (…) Şüphem yoktur. İstikbalimiz mazimize bile gıpta 

ettirecektir"666 

Görüldüğü üzere 19. Yüzyılın sonunda yankılanan yaralı erkek sesi ile 1950'lerde 

yankılanan yaralı erkek sesi arasında ciddi bir paralellik vardır. Her iki ses de 

imparatorluğun ihtişamını kaybetmesini (Baba'nın hastalanmasını) ve yaşanan 

yenilgileri geçici bir durum olarak telaffuz etmekte,  mazideki askeri kahramanlıkların 

mimarları ile özdeşleşmek suretiyle, aslında kahraman olduğu "hakikatini" kendine 

tekrarlayarak tamlık fantazisini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ancak bir farkla, 19. 

Yüzyılın yaralı erkekliği melankolik bir ses tonu ile kendi içine doğru bir restorasyon 

yapmaya çalışırken, 1950'lerin yaralı erkekliği megalomanik bir ses tonu ile kendi dışına 

doğru taşmış, Kıbrıs'ı sömürgeleştiren bir istila/fetih fantazisi üzerinden kendini restore 

etmeye girişmiştir. Bu fetih fantazisinin telaffuz edildiği cinsel metaforlara girmeden 

önce, “Anavatan" söyleminin bir diğer kurucu bileşeni olan ve Kıbrıs adasını 

Anadolu’nun uzantısı, devamı ya da parçası olarak hikâyelendiren mekân anlatısına 

değinmem gerekir.  

                                                            
666 Mizancı Murat, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?, s.22-23. Aktaran Berna Moran, a.g.e., s.79.   
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Tıpkı zaman algısının homojenleştirilmesinde yapıldığı gibi, mekân algısında da 

Kıbrıs’ı “Türk toprağı” olarak hayal edebilmek için, 1950'li yıllar boyunca adanın coğrafi 

olarak Anadolu’nun bir parçası olduğunu anlatan “jeolojik- ilmi” hakikatlerden, bu 

“parçanın Anadolu’dan istemeden ayrılan bir yavru” olduğunu imgeleyen metaforik 

manzumelere kadar çeşitli anlatılar düzülür.  

“Jeologlara göre Kıbrıs Anadolu’dan ayrılmış bir parçadır. Bu ilmi bir hakikattir. 

Haritaya bakılsın: Kıbrıs adeta bir ucuyla parmağıyla İskenderun Körfezini 

göstermektedir. Bu haliyle Yeşil ada sanki ‘ben oradan ayrıldım, ben orayı istiyorum’ 

demektedir.”667 

Arzunun "öteki"nin üzerinden telaffuz edilen "Ben"in arzusu olduğunu 

hatırlarsak Kıbrıs’ı Anadolu’dan "ayrılmış" ve orayla yeniden birleşmek "isteyen” bir 

toprak parçası olarak hikâyelendiren bu tip anlatılarda konuşan arzunun da Kıbrıs'ın 

arzusu değil, Kıbrıs dolayımı ile kendi arzusunu ifade eden eril özneye ait olduğu 

görünür olur. Kıbrıs ile Türkiye arasında jeolojik bir analoji kuran bu tip söylemler, 

1955’e kadar “Türkiye’nin Kıbrıs diye bir sorunu yoktur” diyen Türk resmi söyleminin 

ötesine geçip, ada üzerinde hükümranlık hakkı iddia etmenin bir diğer söylemsel 

aracıdır.  

Buna benzer hikâyelendirmelerin temelinde, hiç kuşkusuz, hem Türkiye 

Cumhuriyeti’nin askeri ve güvenlik kaygıları hem de Türk milli kimliğinin yabancı 

korkusu barınmaktadır. Dönemin siyasetçileri ve milliyetçi gruplarınca ifade edildiği gibi 

“Kıbrıs’ın askeri ve stratejik bakımdan Türkiye için büyük bir önemi haizdir”668; 

“Anadolu’nun devamından ibaret olan bu ada, onun emniyetinin esas noktalarından 

                                                            
667 Osman Yüksel Serdengeçti, Bu Millet Neden Ağlar? , 3. Baskı, Konya, Ülkü Yayınevi, 1986, s. 82. 
668 Türkiye Milli Gençlik Komitesi, Kıbrıs Tebliği, 17 Temmuz 1952, md. 4. 
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biridir”669;  “Adanın Yunanistan’a ilhakı birçok bakımdan anavatanın emniyetini ciddi 

surette haleldar edeceğinden”670, “Kıbrıs adası güvenlik ve askeri bakımdan binnefis 

Türkiye’nin ve Türkiye’ye hem civar Şark memleketlerinin akıbetiyle Türkiye kadar 

yakından ilgili bir devletin elinde bulunmak zorundadır”.671  

Resmi ve diplomatik düzeyde dile getirilen bu güvenlik kaygıları, mesele Kıbrıs 

Sorununu bir “milli dava” olarak popülerleştirmeye ve Türk halkının bu dava ekseninde 

mobilize edilmesine gelince Kıbrıs, “Anadolu’nun bölünmez bir parçası”672, “ayrılmaz bir 

cüz’ü” ve hatta “bir vilayeti”673 olarak hikâyelendirilerek, “Kıbrıs’ta olanlar, Anadolu’da 

oluyor demektir”674 anlayışında somutlanan mekânsal bir bütünlük muhayyilesi 

yaratılır. Her bütünlük muhayyilesi gibi imkânsız olan “Anadolu’nun parçası Kıbrıs” 

anlatısı da, iki farklı coğrafyanın “tek bir vatan toprağı” olarak temsil edilebilmesi için 

işleme koyulan bir fantazidir.  

Bu fantazi aracılığı ile Anavatan söylemi, Kıbrıs ile Anadolu arasındaki mekânsal 

farklılığı ve kültürel mesafeyi düzleyerek, Kıbrıs’ı bölün(e)mez bir Türk toprağı olarak 

kurarken, bu “vatan toprağında” yaşayan insanları aynı kaderi paylaşan aile üyeleri 

olarak telaffuz etme alanını açar. Bir hikâyelendirme stratejisi olarak milliyetçiliğin, 

“ulusal nesep retoriği ve bu retoriğin kolektif ifade biçimlerini doğallaştırmak üzere, 

mekânsal görünümü (landscape), ulusal kimliğin içsel görünümü (inscape) olarak 

                                                            
669 Adnan Menderes, İstanbul Liman Lokantası Konuşması, 24 Ağustos1958, s. 5. 
http://www.byegm.gov.tr/ayintarihi.aspx  
670 İsmet İnönü, “Kıbrıs’a Dair Düşüncelerim”, Akis, 21 Temmuz 1958. 
671 Halulu. a.g.e., s. 25. 
672 Bkz. “Kıbrıs İskenderun taraflarından Anadolu’nun bir kara parçası olarak güneybatı istikametinde 
Akdeniz’e doğru uzanan bir yarımadadan başka bir şey değildir. Kıbrıs toprak yapısı bakımından da 
Anadolumuzun Akdeniz bölgesiyle tamamen aynıdır, Anadolu’nun bölünmez bir parçasıdır.” Kadir Mert, 
Milli Ada Kıbrıs, İstanbul, Sıralar Matbaası, 1958, s. 10. 
673 Bkz. “Coğrafi bünyesi itibariyle Anadolu yarımadasının bir devamı olan, toprağı Anadolu toprağı, iklimi 
Anadolu iklimi olan bu ada, Türk hâkimiyetine geçtiği andan itibaren Türkiye’nin herhangi bir vilayeti gibi 
anavatana bağlanmış ve onun ayrılmaz bir cüz’ünü teşkil etmiştir.” Halulu. a.g.e., s. 25. 
674 Bu ve benzeri cümlelerin tekrarlandığı örnekler için bkz. Türkiye Milli Gençlik Komitesi, “Kıbrıs Tebliği, 
Giriş Bölümü”, İzzet Akyol, Kıbrıs Katliamının İç Yüzü, İstanbul, And Yayınları, 1955, s. 29; Türkeş, a.g.e.  
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kurduğunu”675 söyleyen Bhabha’ya kulak verirsek, Anavatan söyleminin Kıbrıs’ı 

Anadolu’ymuş gibi hikâyelendirmesinde yatan paradoks/yırtık da görünür olur.  

Bu paradoks/yırtık, Türk milliyetçiliğinin Anavatan söylemi aracılığıyla Kıbrıs’ta 

bir Türk ulusu hayal etmenin imkânsızlığını gösteren her türlü farklılığı (ve yabancılığı) 

örtmeye çalışırken, aynı anda da bu farklılığı kendi söyleminin bastırılmış referansı 

olarak yeniden üretmesidir. Roland Barthes, “imlenmemiş bir terim, anlamın yokluğu 

demek değildir (…) Bir terim imlenmediğinde, onun sessizliği konuşur” der.676 İşte 

Anavatan söyleminin Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal edebilmek için sürekli dışarıda 

bıraktığı zamansal, mekânsal ve kültürel farklılıklar, Türk milliyetçiliğinin 

homojenleştirici hikâyelendirmesi içerisinde imlenmemiş ama sessizliği konuşan terim 

gibidir. Yani Kıbrıs’ı “Anadolu”, dolayısıyla da “Türk” olarak hikâyelendirmek üzere 

operasyona koyulan Anavatan söylemi, aynı zamanda adanın Türk olmadığının (ya da 

Türk olarak kabul edilmediğinin)  göstereni olur.  

 Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal edebilmek için işleme koyulan homojenleştirici 

zaman ve mekân anlatılarındaki bu paradoks/yırtık, söz konusu mesele Kıbrıslı Türkler 

ile Anadolu Türklerini “aynı ulusal ailenin fertleri” olarak hikâyelendirmeye gelince, 

gizlenemez bir açıklık kazanır. Daha önce de açıkladığım üzere, milletin yekpare bir 

bütün gibi tahayyül edilebilmesi için aile ikonografisi içinden resmedilmesi ve sembolik 

olarak domestik jeneolojiler olarak figürleştirilmesi şarttır. Bir metafor olarak Aile, 

milletin bir yandan ortak menfaatlerde birleşen organik bir bütün olarak, öte yandan ise 

hayali cemaate içkin hiyerarşik (ve çoğu zaman da çelişkili) sosyal ayrımların tek bir 

“varoluş hikâyesi” içerisinde doğallaştırılmasında işlev gören önemli bir metafordur.677 

Ayrıca bu metafor, millet içerisinde vuku bulan çeşitli ezme ve sessizleştirilme 

                                                            
675 Homi Bhabha, a.g.e., s. 297-298.  
676 Roland Barthes, a.g.e., s. 77. 
677 Ann Mc Clintock, a.g.m., s. 64. 
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biçimlerini, “aile hiyerarşisi kadar doğal” olarak figürleştirdiğinden, mesela millet 

projesi içerisinde, kadınların erkeklerce, çocukların yetişkinlerce, azınlıkların baskın 

olan etnik grupça, madunların egemen olanlarca tahakküm altına alınışını “doğal bir 

durum” olarak meşrulaştırır. Ve yine Anavatan söyleminde olduğu gibi, Kıbrıslı Türkleri 

“büyük Türk ailesinin parçası” olarak hikâyelendirebilmek için kullanılan “vatan evladı”, 

“Türk soyu”, “Yavruvatan çocukları” vb. gibi aile metaforları, hayali cemaatin varsayılan 

tekilliğini ve yekpareliğini bozacak her türlü farklılığı, çoğulluğu veya çeşitliliği tek bir 

kalıba dökerek sessizleştirmeye çalışan iktidar teknolojileridir. Kıbrıslıtürklerin ne 

kadar "Türk" olduğunu mütemadiyen tekrarlamak ihtiyacı, bu toplumun "Biz/Türkler" 

olarak hayal edilmesini akamete uğratan farklılıkları bastırmak içindir. Bir başka deyişle, 

Anavatan söylemi nasıl ki Kıbrıs’ı Anadolu’nun bir parçası olarak hikâyelendirmişse, 

Kıbrıslı Türkleri de “Anavatan Türklerinin öz soyu” olarak anlatılandırarak, Kıbrıslı 

Türkler ile Anadolu Türkleri arasındaki kültürel farklılıkları kendi bütünlük fantazisi 

içinde görünmez kılmaya çalışır.  

“Türk halkı anavatan Türklerinin öz soyudur. Milli ruh, milli aşk, fazilet, ruh, 

karakter, adet görenek ve mertlik hep onlarda da var. Birbirine candan sarılı, anavatana 

yürekten bağlıdırlar.(…) Kardeşlerimizin gönüllerinde hararetle yaşayan bir tek emelleri 

var: Türk camiasına bağlı kalma ve katılma. Ay yıldızlı bayrak anavatanda olduğu gibi 

burada da Türk varlığının kutsal sembolüdür.”678 

Kıbrıslıtürklerin "Anavatan Türkleri"nin öz soyundan geldiğini ve Türk camiasına 

bağlı kalmak için hararetli bir istek duyduğunu telaffuz etme ihtiyacı, farklılıktan 

duyulan korku ile başa çıkabilmek yanında, konuşan öznenin kendini arzulanan olarak 

konumlandırmasına hizmet eder. Aşağıdaki alıntıdan da takip edilebileceği gibi, bu yolla 

kendini arzulanan olarak konumlandıran Türk milliyetçiliği (erkekliği), çocuklaştırdığı 

                                                            
678 Kocagüney, a.g.e., s. 56. 
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Öteki'ye "kucak açan", "destek veren" ve "bağrına basan" hami olarak konuşma alanı 

bulur. 

 “Hepimiz Kıbrıs Türklüğüyle iftihar edebiliriz. Ananelerini yabancıdan kıskanmayı, 

kültürlerini savunmayı bilmişlerdir. Dillerini, geleneklerini, benliklerini korumuşlardır. 

Anavatanı unutmamışlar, inkılâplarımızı benimsemişler, manevi kaderlerini kaderimize 

bağlamışlardır. Kıbrıslı ırkdaşlarımızı yürüdükleri yolda desteklemek, onlara fikirce 

iktisatça kucak açmak, kültürümüzün bu som parçasını irfanımızla, ilmimizle, ışığımızla 

bağrımıza basmak boynumuzun borcudur.”679  

Anavatan söyleminin mimarları Kıbrıslı Türkler ile Anadolu Türkleri arsında 

ırk/soy birliği tasavvur eden kültürel özcü argümanları öne sürerken, bir yandan bu 

topluluklar arasındaki kültürel farkları “aynılık/türdeşlik” kurgusu içerisinde bir “aile 

hikâyesinin” parçası kılar ve bu yolla “aile üyeleri” arasındaki olası antagonizmaları 

perdeler. Öte yandan da Kıbrıslı Türklerin “ne kadar saf/öz Türkler” olduğunu 

tekrarlayarak kendilerini ada halkının Türklüğü konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. 

 “Bugün adada tamamıyla Türk kültürü hâkimdir. Bu da adanın beşeriyetinin 

ilerleme zamanlarında Türk idaresinde kavuştuğu ümran ve refahla vücut bulmuştur. Rum 

çoğunluğun adada yerleşmiş olan Türk kültürünü ezme hareketlerine karşı beliren Türk 

azmi, kazanılmış olan bu kültürle daha da kuvvet bulup yaşamasında devam edecektir.”680 

 Kıbrıslı Türklerin soy, gelenek, görenek, örf, adet, ruh, fazilet, dil ve karakter 

olarak Anadolu Türkleri ile ne kadar “eş ve benzer” olduğunun hikâyelendirmesi, 

hikâyenin dışında bırakılan farklılıkları (ve Kıbrıslı Türklerin “yeterince Türk 

görülmeyişlerini”) işaret etmektedir. Tevekkeli değil, gerek 1950’lerde, gerekse 

1960’larda Kıbrıs’ı ziyaret eden bazı Türk milliyetçileri Kıbrıslı Türkler ile ilgili 

yazdıkları metinlerde, “ada halkının yeterince güçlü olmayan imanının ve milli 

                                                            
679 Selahattin Batu, Gezi Notları, Ankara, Yayınevi yok, 1951, s. 64. 
680 Kadir Mert, a.g.e., s. 28. 
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heyecanının Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu’na taraf olması ile birlikte yükseldiğini ve 

güçlendiğini” tekrarlama ihtiyacı hissederler.681  

Anavatan söyleminde bastırılmış referans olarak duran “Kıbrıslı Türk = eksik 

Türk” algısı, iş pratiğe gelince bastırılmış olmaktan çıkıp, açık bir biçim alır. Milliyetçi 

Türk bakışının çizdiği “Türk olma” sınırları içerisine sığmayan her türlü hareket, Türk 

olmak üzere disipline edilmeli ve “eksik Türk” olan Kıbrıslılar, “gerçek/tam Türk” 

oluncaya dek çeşitli biçimlerde “eğitilmelidirler”.  1960’larda Kıbrıs'ta uygulanan 

Vatandaş Türkçe Konuş Kampanyaları682, İngilizce ya da Rumca kelime kullanan 

insanların para ya da falaka cezasına çarptırılmaları, adanın bölünmesinden sonra tüm 

eğitim müfredatının ve köy isimlerinin Türkleştirilmesi, adanın birleştirilmesini savunan 

siyasi grupların “vatan haini” ilan edilmeleri, bir asimilasyon politikasının uzantısı 

olarak Anadolu’dan Kıbrıs’a nüfus aktarılması gibi çeşitli pratikler “yeterince Türk 

olmayan” Kıbrıslı Türklerin, “Anavatanın makbul Türk evlatları/ Yavruvatan'ın 

çocukları” olarak hem disipline hem kolonize edilmesini sağlamaya çalışan iktidar 

stratejileridir.  

Bu stratejiler kendini ezeli bir çocukluğa zincirlenmiş hisseden Türk 

milliyetçiliğinin (erkekliğinin), çocukluğu (yavruvatan) Kıbrıslıtürklere havale ederek 

Baba olmaya çalışmasının bir tezahürü olarak okunmalıdır. Bugün dahi, milliyetçi Türk 

gözünün çizdiği “makbul Türk” sınırları içerisine sığmayan hareketlerde bulunanların 

“İngiliz Piçi” ya da “Rum dölü” olarak tanımlanması, Anavatan söylemindeki bu 

paradokstan/yırtıktan kaynaklanır. Kıbrıslı Türkler, resmi Türk tezlerinin öngördüğü 

siyasi projeleri desteklemediklerinde, ya “YAV(RUM) KIBRIS!”683 olarak manşete 

çekildiğinde olduğu gibi açık olarak; ya da Cemil Çiçek’in Kasım 2010’da eylem yapan 

                                                            
681 Selahattin Batu, a.g.e., s. 65, 67.  
682 Niyazi Kızılyürek, a.g.e., s. 248. 
683 Annan Planı Referandumundaki “evet” oyundan sonra Star Kıbrıs gazetesini manşeti, 25 Nisan 2004. 
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sendikacılara dair yaptığı benzetmede684 olduğu gibi kapalı olarak, “Türk değil Rum” 

olarak imleneceklerdir. Bir başka deyişle, Anavatan söyleminin kurduğu soy algısında 

Kıbrıslı Türkler, sürekli olarak “ne kadar Türk” olduklarını ispatlamak zorunda olan 

“çocuklardır”… Yetişkinlikleri, "Baba" olmaya çalışan "Anavatana" itaat ettikleri oranda 

ispatlanacak olan çocuklar…  

“(…)Olmayacaktık Rum’un esiri, vermeyecektik haklarımızı- Olmasa da 

beklediğimiz, tarihe Türk diye geçirecektik adlarımızı. Esir olmayan, zorbalığa bas 

eğmeyen. Hakkın sesiyle cevap veren Ulu Türk, Koca Türk! (…) Arkada kaldı gözlerimiz. 

Türk’e yaraşır şekilde şanla şerefle şehit olduk. Nasip olmadı sevinç neşe bize, fakat ne 

derlerse desinler gelmedik iste dize! (…) 80 bin Türk şehidinin yanında kemiklerimiz 

sızlamayacak. Kıbrıs Türkü ispat etti Türklüğünü! Tarihte nam alacak kahraman şehitlerin 

ünü. Vatan sağ olsun, gölgesi eksik olmasın başımızdan. Genç öldük zararı yok, esaret 

damgası silindi alnımızdan!685 

Bu şiirdeki dizelerden de görülebileceği üzere, aslında Kıbrıs’ta Türk milliyetçiliği 

yapan birçok siyasinin, hatta Türkeş’ten sonra Başbuğ ilan edilen Rauf Denktaş’ın bile 

ömrü, Kıbrıslı Türklerin ne kadar Türk olduklarını ispat etmekle, milliyetçi Türk 

bakışının çizdiği Türklük sınırlarının içerisine girmeye ve bu yolla rüştiyet edinmeye 

çalışmakla geçmiştir. Türkiye'deki Türk milliyetçileri, Kıbrıs meselesine müdahil 

olduktan sonra Batı karşısında erkekleşirken, Kıbrıs'taki Türk milliyetçileri de 

çocuklaşmışlardır. Özellikle 1974 sonrasında Kıbrıslıtürkler, Batı karşısında erkekleşme 

fantazisini yaşayan Türk Baba'nın ezeli çocukları olmaya mahkûm edilirken, Kıbrıs adası 

da Türk erkekliğinin Batı'ya meydan okumasının dişil referansı olarak kodlanmıştır.  

                                                            
684 Yenidüzen, 15 Kasım 2010.  
685 Rauf. R. Denktaş, “Vatan Adına”, Rauf Denktaş’ın Hatıraları, C. II, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1997, s. 
3-5. 
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B) Anavatan Söyleminin Cinsiyeti: Osmanlı’nın Haremindeki Deniz Kızından Yavru 

Kıbrıs'a 

Anavatan söyleminin zaman, mekân ve soy hikâyelendirmesini de biçimlendiren 

tamlık fantazisinin ve rüştiyet çabasının, cinsiyetten arınmış bir çaba olmadığını bu 

çalışma boyunca anlattım. Milliyetçilik ontolojik olarak rüştiyeti, yani “milli-yetkin-

bütün-muktedir” olmayı, erkeklik metaforları ile ayrılmaz biçimde 

bağlantılandırdığından, milliyetçiliklerin telaffuz ettiği rüştiyet sorunsalı, aynı zamanda, 

o bağlamdaki erkeklik biçimlerinin kuruluşu ve kendini ifşa edişi ile de doğrudan 

alakalıdır. Mosse’un deyişi ile 19. Yüzyıldan beridir sürekli birbirine eklemlenerek 

şekillenen modern erkeklik ve milliyetçilik halleri,686 milleti inşa eden söylemlerin, 

birbiri ile çelişkili gibi görünen lakin aslında birbirini tamamlayıcı olan iki türlü anlatıyı 

dolaşıma sokması ile iç içe geçer.  

Bu anlatılardan bir tanesi, milletin ne kadar güçlü ve kahraman olduğunu anlatan, 

dolayısıyla da inşa etmeye talip olduğu hayali cemaatin erkeklerine bu kahramanlığın 

bir parçası olarak ulus projesinde yer alma çağrısı yapan “koruyucu” olma söylemidir. 

Bu ideolojik çağrının öznesi olarak “Ulusun Erkekleri”nin koruyucu, muktedir, yetkin, 

reşit ve güçlü pozisyonunda, kısacası “milli” olarak tanımlanabilmesi için, diyalektik 

olarak bir de “korunan”ın tanımlanması gerekir. Tam da bu noktada “vatan toprağı”, 

“ulusal nüfus” veya “ulusun manevi bünyesi” olarak tahayyül edilen her türlü alanı, kimi 

zaman kurbanlaştıran, kimi zaman çocuklaştıran, hemen her zaman ise kadınlaştıran bir 

metaforlar dizgesi işleme koyulur ve bu alanlar “korunan” söylemi içerisinde (“koruyan” 

söylemi ile eş zamanlı olarak) kurgulanır.  

İşte öznel bir fenomen olarak milliyetçiliğe içkin psişik zamkın izini sürmek, 

milleti mümkün kılan ulus fantezisinin cinsiyetini ve arzu-korku düzeneklerini görünür 

                                                            
686 George L. Mosse, The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity, s. 7.  
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kılmak için, her şeyden önce, “koruyan”- “korunan” söylemleri içerisinde telaffuz edilen 

ve arzu-korku beyan eden kelimelere bakmak gerekir. Bu minvalde Anavatan 

söyleminin de, milliyetçiliğin ontolojik karakteri olan bu cinsiyetlendirilmiş 

söylemlerden bağımsız olmadığı belirtilmelidir. Anavatan söyleminin mimarları, 

1950’ler ve 1960’lar boyunca yazdıkları birçok metinde Kıbrıs adasını “fethedilmesi 

gereken bir kadın bedeni” olarak tasvir etmişler ve bu anlatılarını muhtelif “duygusal” 

kelimeler ve metaforlar ile bezemişlerdir. Anlatının konuşan öznesi olarak milliyetçi 

erkek yazarlar, kendilerini kimi zaman “Lala Mustafa Paşa ve Barbaros Hayrettin 

Paşa’nın oğulları”, kimi zaman “Sultan Selim’in erkek torunları”, kimi zaman ise 

“Mehmetçik” olarak konumlandırıp, Kıbrıs’ı kucaklanması, korunması, evlenilmesi ve 

hatta, sevi(şi)lmesi gereken bir kadın olarak tarif etmişlerdir.  

“1570 de Tanrılar huzurunda, Afrodit’e er seçildi Mehmet. Eskimeyen güzel Afrodit 

erini bekler!”687  

Kıbrıs'ı Mehmet'in koynuna girmeyi bekleyen "yabancı" bir kadın (Afrodit) olarak 

tarif eden bu küçük cümlede bile Batı'yı zifaf döşeğine atmak arzusu duyagelmiş 

erkekliğin sesi vardır. Kendisini anonim askerin adı ile- Mehmet olarak- tanımlayan 

Türk erkekliği, yüz yıllardır arzuladığı ve "Babası tarafından kendisine karı olsun diye 

seçilen" Yunan mitolojisinin güzellik tanrıçası Afrodit'in kendisini beklediğini ilan 

ederek gerdeğe girmeye hazırlanmaktadır. Artık akl-ı piranesiyle bakire Avrupa'yı 

fethedecek yaşlı erkeği oynamaya gerek yoktur. Bu erkek tanrılar huzurunda Afrodit'e 

er seçilmiştir ve kendisini bekleyen güzel kadına bir huruç harekâtı yaparak ulaşmaya 

hazırdır. Yüzyıllar sonra erekte olmuş bir erkeklik hali olarak Türk erkekliğinin, 

(aşağıdaki paragrafta da görülebileceği gibi "yanakları kızarmış çocukların")  erotik 

arzusu dişil Kıbrıs'a yönelmiştir.  

                                                            
687 İbrahim Minnetoğlu, “Dostum Kiryako”, Vehbi Kocagüney (der.), 50 Bin Türk Şehidinin Yatağı Kıbrıs, 
İstanbul, Ülkü Basımevi, 1958, s. 78.  
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“Rüyamı siz yorun Kıbrıslı Türk kızları. Gergefiniz ümit kadar genişmiş. Bir şey 

dokuyacakmışsınız altın iğnelerle. 21 milyon çilemiz varmış armağan, 21 milyon yürek al 

ibrişimden. Yanakları kızarmış çocuklar görüyorum. Bir masal aşkıyla sizi seyreden... Bir 

şey dokuyacakmışsınız al ipekten bir şey. Çakmaklı tüfeklerle kundaktı bir zaman. Uyanışı 

gelin gibiydi kucağımızda. Rüyamı bir yorun Kıbrıs Türkleri.  Martı kanadı ile bir süzülüş 

uzaktan. Bir dilek ulaşmış cenup kıyılarına Bağrına bastığı taşlar ufanmış Anadolu’nun 

Dertlenmiş, cepheye asker salmış ana gibi… Sevinmiş, cepheden mektup almış ana gibi… 

Rüya bu, murat derler. Al bir at gördüm. Karakalpaklı bir süvari. Terkisinde Kıbrıslı bir kız. 

Hayırdır inşallah, kucaklaşmışız.”688 

Kıbrıs’ı milliyetçi eril gözün arzu nesnesi olarak kadınlaştıran bu anlatılar, adanın 

sadece “kucakta uyanışı gelin gibi olan”, “kara kalpaklı Türk süvarileri ile kucaklaşmayı 

bekleyen Kıbrıslı bir kız”689 veya “Mehmet’e eş seçilmiş Afrodit” olarak temsil edilmesi 

ile sınırlı değildir. “Fethedilmesi gereken bir kadın bedeni” olarak Kıbrıs’ın 

cinsiyetlendirilmesi, o kadar ileri götürülür ki, Hasan Ali Yücel, adayı  “çeşitli 

medeniyetlerin kucağına düşmüş Akdenizli bir denizkızı” olarak tanımladıktan sonra, bu 

denizkızının “kendini Osmanlı’ya verdiğini; kanlı dövüşmelerden sonra Venedikli aşığın 

kollarından zorla koparılıp ele geçirildiğini ve 300 yıldır da, kayıtsız şartsız, nazlı, süslü ve 

terbiyeli bir odalık gibi Türkün hareminde ve hariminde yaşadığını” yazar.690  

Bir başka deyişle, Türk erkekliğinin tamlık fantazisinde Kıbrıs, Batılı erkeğe karşı 

verilen mücadelenin dişil sembolüdür. Güzel kadınları haremine kapatmak ve onları 

nazlı, süslü ve itaatkâr odalık yapmak arzusuyla bilenen bir erkeklik hafızası nihayet 

korku duyduğu Batı'ya karşı erilliğini beyan edeceği bir zemin bulmuştur. Elbette ki bir 

kara parçasının vatan toprağı olarak kurgulanırken dişil metaforlarla bezenmesi sadece 

                                                            
688 Gök Han, “Anavatandan Yavruvatana”, Kocagüney, a.g.e., (içinde), s. 79.  
689 İbrahim Çallı’nın Hatay Hasreti adlı tablosunda (1938)  Hatay da Türkiye’nin kendisini alıp götürmesini 
bekleyen bir Hataylı Kız  olarak temsil edilir.  
690 Hasan Ali Yücel, Kıbrıs Mektupları, Ankara İş Bankası Yayınları, 1957, s. 16.  
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Anavatan söylemine özgü bir unsur değildir. Bütün milliyetçilikler, kurmaya talip 

oldukları hayali cemaatin erkeklerini milliyetçi mobilizasyona müdahil ederken, düşman 

toprağını fethedilmesi veya döllenmesi gereken bir kadın olarak kurarlar.691 Bu yüzden, 

eril bir proje olarak Anavatan söyleminin, Kıbrıs’ı “Afrodit”, “Kıbrıslı Kız”, “Denizkızı” ya 

da “Osmanlı haremindeki odalık” olarak metaforlaştırması ve erkekler arası bir ulusal 

çatışmanın nesnesi olarak sunması, herhangi bir milliyetçiliğe içkin cinsiyetçi fanteziler 

olarak da okunabilir.  

Velakin, Anavatan söylemini biçimlendiren cinsel endişenin ve tamlık fantazisinin 

herhangi bir milliyetçi eril söylemden bir farkı vardır. Kendini hapsolduğu kadınsılaşma 

endişesinden kurtarmak için Batılı olanı (kadını) zifaf döşeğine atmak arzusu hisseden, 

aynı zamanda yabancı olana bir korku içinden bakan Türk erkekliği, yabancı bir kadın 

olarak Kıbrıs'ı (Afrodit'i) hem zifaf döşeğine atmak istemekte hem de Kıbrıslı Türklerin 

ne kadar Türk soyu (evlat) olduğunu tekrarlayarak bütünlük fantazisi kurmaya 

çalışmaktadır. Yani Kıbrıs hem yatağa atılacak Batılı bir kadın hem de kurtarılması 

gereken bir "yavru"dur veya "Türk evladı"dır. Anavatan söyleminin bir diğer paradoksu 

da işte buradadır. Bir yanda kendisini Afrodit'in kocası Mehmet olarak konumlandıran 

ve bu dolayımla fetihçi bir erkek olarak rüştünü beyan eden bir özne vardır. Öte yandan 

bu erkek özne Kıbrıslı Türkleri çocuklaştırmak suretiyle ve bu çocukları koruma iddiası 

ile Baba olmaya çalışmaktadır. Baba olmak isteyen bu "koruyucunun", yavrusunu 

korumak söylemi üzerinden meşrulaştırmaya (ve gizlemeye) çalıştığı fetih (zifaf döşeği) 

fantazisini bir ensest hikâyesine dönüştürmeden gerçekleştirmesi nasıl mümkün 

olacaktır? 

                                                            
691 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Sheila Hannah Katz,  “Adam and Adama, ‘Ird and Ard’ : En-gendering 
Political Conflict in Early Jewish and Palestinian Nationalisms”  Gendering the Middle East: Emerging 
Perspectives, Deniz Kandiyoti (ed.), London, I. B. Tauris, 1996.  Afsaneh Najmabadi, “The Erotic Vatan as 
Beloved and Mother: To Love, To Possess and To Protect”, Comperative Studies in Society and History, 
Vol.39, No. 3, (1997), s.442-467.   
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İşte tam da bu noktada Zizek'in fantezinin libidinal zemini ile ilgili söylediklerine 

kulak vermek gerekir. Zizek, fantazinin işlevsel olabilmesi için kendi libidinal zeminini 

sansürlemesi gerekir der. 692  Yani Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal edebilme ya da Kıbrıs’ı 

Türkleştirme ya da "Batılı kadını fethetme" fantazisi, ancak kendi libidinal zeminini 

sansürlediği ve “erkeğin erotik arzusu” yerine “ana sevgisini” koyabildiği müddetçe 

işlevsel olur. Bu mealde, “Anavatan-Yavruvatan sevgisi” üzerine bina edilen bütün 

milliyetçi hikâyelendirmeler, yani Anavatan söylemi,  “bir kadın bedeni olarak” Kıbrıs’ı 

fethetme, onu ele geçirme ve ona nüfuz etme eril arzusunun üzerini örtmek üzere işleme 

koyulan fantazmatik anlatılardır. (Tevekkeli değil, bugün dahi Kıbrıs’ın kuzeyinin her 

köşesine dikilen fallik bayraklar ve anıtlar, Kıbrıs’ı Türkleştirme fantezisinin cinsiyetini 

ifşa etmeye devam etmektedir.) 

Nitekim 1950’ler ve 1960’lar boyunca egemen söylem olan ve Kıbrıs’ı “Anasına 

kavuşmak isteyen yavru” olarak hikâyelendiren anlatılarda kullanılan “hasret rüzgârı”, 

“yanıp tutuşmak”, “annenin özlemi”, “kucaklaşmak için çekilen acı” ve benzeri arzu 

beyan eden kelimelerin hepsi, “kadınlaştırılmış Kıbrıs’ı fethetme” eril arzusunu 

peçeleyen ve Anavatan söyleminin nihai biçimini almasına imkân veren kelimelerdir. 

Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal etmeyi mümkün kılan millet fantezisindeki eril 

erotizmin anne sevgisi ile ikame edilmesi, “eksik Türk=Kıbrıslı Türk”ün “gerçek/tam 

Türk” olarak disipline edilmesi için kullanılan iktidar teknolojileri için de söylemsel 

olarak tutarlı bir zemin yaratmıştır. Eril erotizmin “anne sevgisi” peçesi altında 

hikâyelendirildiği fantazmatik senaryo ile Kıbrıs, “Yavruvatan” olarak çocuklaştırılmış ve 

bu çocuklaştırma uzun süre, Türk ve Kıbrıslı Türk milliyetçilerinin istişare ve işbirliğinin 

yırtık zemini olmuştur.  

 

                                                            
692 Slavoj Zizek, a.g.e., s. 18. 
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C) Eril İstişarenin Kapanmaz Yırtığı: “Adam yerine konmamak” 

Anavatan söylemini kurucu bileşenlerine ayırmak, Türk milliyetçiliğinin Kıbrıs’ta 

bir Türk ulusu hayal edebilmek için zaman, mekân ve soy algısında ne tür 

hikâyelendirmeler kurduğunu; bu hikâyelendirmelerin temelinde barınan eril arzunun, 

anne sevgisi ile nasıl ikame edildiğini ve nihayetinde, bir fantazmatik operasyonlar dizisi 

olarak Anavatan söyleminin nasıl inşa edildiğini görünür kılsa da, bu söylemin mimarları 

olan Türk milliyetçileri ile söylemin pratikteki taşıyıcısı Kıbrıslı Türk milliyetçilerinin 

arasındaki ilişkiyi yeterince açıklamaz.  Bu ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için Anavatan 

söyleminin öngördüğü “Yavruvatan çocukları” olma halinin nasıl bir istişare sonucunda 

oluştuğuna ve bu halin dışına taşan rüştiyet sorunun kendini ne tür biçimlerde ifşa 

ettiğine de kısaca bakmak gerekir. 

Birçok kaynakta yazılıp çizildiği üzere, Kıbrıslı Türk milliyetçilerinin Türkiye’yi 

Kıbrıs Sorununa taraf yapma çabaları, Anavatan söyleminin bir hikâyelendirme ve 

pratikler bütünü olarak vücut bulmasının öncesine dayanır. Niyazi Kızılyürek’in ifadesi 

ile Kıbrıslı Türk milliyetçilerinin temel amacı Enosis’i engellemek ise, Türkiye’yi konuya 

taraf kılmak da esas stratejileridir.693 Bu stratejinin temelinde, hiç kuşkusuz, Kıbrıslı 

Türk elitlerin yönetimdeki siyasi avantajlarını kaybetmek istemeyişleri kadar, ada 

halkının Kıbrıslı Rumlar karşısında azınlık durumuna düşüp yok olma korkusu 

duymaları da yatmaktadır. Ve fakat tüm bu iktidar ilişkilerinin ve anksiyetelerinin de 

ötesinde, post kolonyal milliyetçiliklerde görülen “aşağı (inferior) olmadığını ispatlama” 

ya da “kendini Öteki’nin gözüne kabul ettirme” derdi, ya da literatürde Charles Taylor 

tarafından kavramsallaştırıldığı şekliyle “Onanma Politikası” (Politics of Recognition)694 

                                                            
693 Niyazi Kızılyürek, a.g.e., s. 225.  
694 Charles Taylor, "The Politics of Recognition,", Multiculturalism and the "Politics of Recognition ",  
Amy Gutmann (ed.), Princeton, NJ, Princeton University Press, 1992. 
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Kıbrıslı Türk milliyetçilerinin Anavatan söylemine eklemlenme ve “Yavruvatanın 

çocukları” özne pozisyonuna oturmasında can alıcı öneme haizdir. 

Şöyle ki, Onanma Politikasının temelinde barınan iki temel siyaset, otonomi (eşit 

onur) siyaseti ve otantizim (farklılık) siyaseti, sırasıyla, her insanın evrensel olarak 

devredilmez ve yadsınamaz onura sahip olduğunun kabulü anlayışına ve bununla 

birlikte, bireylerin sahip oldukları farklılıkların kendi kimliklerini şekillendirme ve 

tanımlamalarında bir potansiyel olarak tanınması anlayışına dayanır.695 Onur ve 

farklılığın tanınması, mevzubahis mesele 1974 öncesi Kıbrıs’ın siyasi, sosyal ve 

ekonomik koşulları olunca, (henüz doğrudan resmi düzeyde tanımlanan hukuki bir 

otonomi ve otantizmi ifade etmese bile) Kıbrıslı Türklerin bir toplum olarak ihtiyaç, 

istek ve haysiyetinin, en azından yadsınmaması anlamına gelir. Bir başka deyişle, Kıbrıslı 

Türklerin onanma ihtiyacını kışkırtan temel dinamik, bu toplumun onur ve farklılığının 

Kıbrıslı Rumlar tarafından yok sayılmasıdır.  

Kıbrıslı Rumlar, nüfusça adanın çoğunluğunu oluşturan, ekonomik gücü elinde 

bulunduran ve modernite süreçleri açısından milliyetçi talepleri dillendirme koşullarına 

ilk sahip olmuş etnik grup olarak, 1960 öncesinde,  Anavatan olarak gördükleri 

Yunanistan ile birleşme taleplerini ortaya koyarken, Kıbrıslı Türklere “Osmanlı artığı”, 

“yabancılar/misafirler”, “medeniyet bakımından aşağı topluluk” muamelesi yapmışlar ve 

kendi self-determinasyon mücadelelerini verirken, Kıbrıslı Türkleri önemsiz bir azınlık 

olarak konumlandırmışlardır. 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte ise, 

Kıbrıslı Türklere yönelik bu “aşağılama” yerini giderek bir düşmanlaştırmaya 

bırakmıştır. Yine Kızılyürek’in sözleri ile “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte 

Kıbrıs Rum toplumu o tarihe kadar dikkate alma gereğini pek duymadığı ve ‘sıradan bir 

azınlık’ olarak tanımladığı için kayıtsız kalarak ‘öteki’ olarak bile kurgulamadığı Kıbrıslı 

                                                            
695 Charles Taylor, a.g.m.  

DOĞ
UŞ

 D
ERYA



353 
 

Türkleri, nihayet ‘fark’ etmiş” ve bu tarihten sonra yoğun bir ötekileştirme süreci 

başlatarak, “Kıbrıslı Türkleri ‘ulusal düşman’ olarak” kurgulamıştır.696 Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere “haksız yere aşırı haklar sağladığını”697 dile getiren 

Kıbrıslı Rumların ötekileştirici siyaseti, Kıbrıslı Türkler arasında onanma ihtiyacını 

kışkırtan temel unsur olmuştur.   

Modernist bir paradigma olarak milliyetçiliğin kurduğu dikotomik repertuarın, 

“aşağı” olmakla “dişilik” arasında kurduğu sembolik denkliği hatırlarsak, Kıbrıslı Türk 

erkeklerin dilinde “Adam yerine konmak” olarak ifade bulan onanma sorununun aynı 

zamanda cinsiyetlendirilmiş bir sorun olması da daha anlaşılır olur. Milliyetçiliğin 

epistemolojik mahzeninde barınan ve “ulusal ben”in hemen her zaman “ulusal erkek” 

olarak tahayyül edilmesini sağlayan bu (cinsiyetlendirilmiş) sembolik denklikler, Kıbrıslı 

Türklerin içinde yaşadığı ekonomik geri kalmışlık ve siyasi dışlanmışlık gibi materyal 

koşullar ile de birleşince, Anavatan söylemine eklemlenmenin zemini olur. Yani Kıbrıslı 

Türkler, kimliklenme süreçlerinin aynalarında kendilerini aşağı olarak gören Kıbrıslı 

Rum gözüne karşı “aşağı” (yani dişi) değil, “Adam yerine konacak” kadar “üstün” (yani 

erkek) olduğunu gösterme ve onaylatma ihtiyacı içerisindedir. Anavatan söylemine 

eklemlenmenin psişik zeminini de oluşturan bu onanma ihtiyacı, dönemin milliyetçi 

elitleri tarafından Türk’ten Türk’e Kampanyaları ve benzeri ideolojik çağırmalar 

içerisine yedirilmiş bir sosyal duygu olarak, Kıbrıslı Rumlar karşısında hak iddia edecek 

bir özne pozisyonunun açılmasına ve bu pozisyonun geniş kesimlerce sahiplenmesine 

mahal vermiştir. “Ya Taksim Ya Ölüm” mitinglerinde yapılan konuşmalardan tutun da, 

dönemin gazetelerinde yayınlanan demeç ve haberlere kadar, bu dönemde sarf edilen 

                                                            
696 Niyazi Kızılyürek, “Kıbrıs Rum Toplumunda Milliyetçi Tarih ve Siyaset Anlayışı ve Kıbrıslı Türkler”, 
Toplumsal Tarih, No. 170, (Şubat 2008).  
697 Niyazi Kızılyürek, a.g.m. 
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birçok sözde, Enosis-karşıtı mücadelenin bir “onur ve gurur mücadelesi” olduğu ifade 

edilirken, bu mücadeleyi verenlerin de “kahraman” oldukları vurgulanır.698  

Lila Abu-Lughod, onur duygusunun başkalarının önünde ve başkaları için 

sahneye koyulan bir öz-imajın savunusu olduğunu söyler.699 İşte Kıbrıslı Türk 

milliyetçilerinin de, Enosis-karşıtı mücadeleyi bir “onur meselesi” olarak ortaya koyması 

ve bu mücadelenin öznelerini de “kahraman” olarak çağırması, Kıbrıslı Rumların 

gözündeki onanma ihtiyacını görünür kılmak yanında,  Kıbrıslı Rumlara karşı 

“milli/Türk erkek”  olmayı mümkün kılacak özne pozisyonunun nasıl bir ideolojik 

çağırma ile açıldığını da işaret etmektedir. 

Bu “milli/Türk erkek”, kurucu Türk gözünün önerdiği üzere, “ezeli düşman 

Yunan’a karşı savaşacak Yavruvatan’ın Evlatları”dır. Hiç kuşkusuz, bu “Türk erkek” 

Kıbrıs’ı Türkleştirme fantezisinin objet petit a’sı; yani ötekinin arzusu içerisinden inşa 

edilen fantazmatik bir kimlik/özne pozisyonu olarak sahneye çıkmıştır. Zizek’e göre 

fantezi içerisinde realize olan arzu, öznenin değil Öteki’nin arzusudur700; çünkü “Ben” 

“Öteki”nin gözünde görülen Ben’dir. Öteki’nin arzusu, Öznenin kendini algılamasına 

içkin olduğundan, fantezi, öznenin Ötekiler için ne anlama geldiğini söyler.701 İşte 

Kıbrıslı Türk milliyetçilerinin Anavatan söyleminin açtığı “Yavruvatan’ın Evlatları” özne 

pozisyonuna oturmaları, bir yandan Kıbrıslı Rumların gözüne aşağı olmadığını 

onaylatma ve “milli/kahraman/erkek” olarak karşı hak iddiasında bulunacak bir alan 

açmak demektir. Öte yandan ise bu pozisyon Batı karşısında eril olma arzusunun öznesi 

olan Türk milliyetçilerinin çizdiği ve aslında “tam/gerçek Türk” olma sınırlarının 

içerisine sığmaya çalışan fantazmatik bir kimliklenme sürecidir.  

                                                            
698 Bunların detaylı analizi için bkz. Doğuş Derya, Living on the Margins of the Turk and the Cypriot: 
The Cyprioturk as the Subject of Ambiguity.  
699 Lila Abu-Lughod. “Honor and the Sentiments of Loss in a Bedouin Society”, American Ethnologist, Vol. 
XII, No. 2, (May 1985), s. 253. 
700  Slavoj Zizek, a.g.e., s. 8. 
701  Slavoj Zizek, a.g.e., s. 9. 
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Fakat bu kimliklenme süreci içerisinde, “Gerçeğin/Bütünün” imkânsızlığını 

gizleyen fantezi (millet fantezisi) Anavatan söylemine içkin yırtığı (eksik Türk=Kıbrıslı 

Türk anlayışını) gizleyebilen bir operasyonlar dizisi olarak çalışmaz. Kıbrıslı Türkler, 

Kıbrıslı Rumlara karşı bir onanma siyaseti yürütürken “Yavruvatan’ın Evlatları” özne 

pozisyonuna oturarak “millileşmişler” ve bu pozisyon üzerinden ulusal hak iddiasında 

bulunabilme alanını açmışlardır açmasına ama, bu sefer de kurucu Türk gözü tarafından 

“aşağı”(çocuk/dişil/eksik) görüldükleri paradoksal bir kimliklenme sürecinin içerisine 

girmişlerdir. 

 Anavatan söyleminin tahakkümcü ve ksenofobik karakteri, Kıbrıslı Türklerin 

yürüttüğü onanma siyasetinin içerisinde barınan otonomi ve otantizim taleplerinin 

gerçekleşmesini engellemiş; Kıbrıslı Rumlar tarafından “adam yerine konmak” için 

eklemlenilen Türk milliyetçiliği, Kıbrıslı Türkleri “adam yerine koymamanın” somut 

ideolojik zemini olmuştur.  
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SONUÇ:  

 

Modernite ile birlikte değişen anlam haritalarının içinde iş gören arzu ve korku 

düzenekleri, heteronormatif ataerkil düzenin inşasında kurucu bir rol oynamak yanında, 

18. yüzyıldan itibaren bireyleri cinsiyetlendirilmiş öznelere dönüştüren ve bu öznelerin 

kendilerini tanımladığı kolektif kimliklerin bilişsel alt yapısını çerçeveleyen bir işlev 

görmüştür. Milliyetçilik ve heteroseksizmin icadını da mümkün kılan bu arzu ve korku 

düzenekleri, Batılı milliyetçiliklerin Baba Katli hikâyesi ile birlikte gelişen bir Erkek 

Kardeşler Sözleşmesi olarak ortaya çıkmasına neden olurken, modern ataerkil düzende 

arzu ve korkunun öznesi eril olanın "ben", dişil olanın "öteki" olarak koyutlanmasını 

sağlamıştır. Dişil olanın hep bir fark, yani eril olmayanı imlemenin alanı olarak 

kodlanması, adına modernite de dediğimiz yeni patriarkal düzenin, dişilin  (arzu ve 

dolayısıyla korku nesnesi olarak) bastırılması üzerine bina edilen bir düzen olarak 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sebepledir ki, modernitenin bir fonksiyonu olarak 

milliyetçiliğin söylem ve pratikleri tam da bu modern patriarki içinden doğru, hatta 

onunla eş zamanlı biçimlenmiştir. Milliyetçilik, erkek kardeşler (fraternité) olarak 

burjuvazinin, babaların babası (patria potestas) olan tanrının iktidarını ve tanrının 

dünyada cismanileşmiş halini temsil eden “baba-kralın” hükmünü sona erdirip ulus-

devleti kurdukları, aynı zamanda kendi iktidarlarını “toplum sözleşmesi” ile 

meşrulaştırdıkları noktadan türemiştir.  Bu yüzdendir ki milliyetçilik, toplumsal cinsiyet 

ve heteroseksüelliğin icadı ile modern erkekliğin inşası iç içe geçmiş ve birbirine 

ayrılmaz derecede bağlantılı süreçlerdir 

Modern toplumsal cinsiyet ideolojisi ile iç içe gelişen milliyetçilik, kolonyalizmin 

etkisi ile "evrensel" bir görünüm kazanmış, oryantalist bilgi rejimi dolayımıyla Batılı 

olmayan bağlamlardaki milliyetçi hareketleri ve bu hareketlerin cinsiyet kurgularını da 
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etkilemiştir. Sömürülen toplumların sadece ekonomik kaynaklarını değil, bilişsel 

süreçlerini de doğrudan etkileyen, Batılı norm ve değerlerin "evrensel" bir görünüm 

kazanmasına neden olan pratikler bütünü olarak kolonyalizm, epistemik şiddet üreterek 

kolonize edilen toplumların bilişsel haritalarını etkilemiştir. Hegemonik ilişkilerin ve 

bilginin yeniden üretilmesini sağlayan ve kolonyal özneyi sömürgecinin amaçlarına 

uygun olarak bir "öteki" olarak kuran "epistemik şiddet", ikili karşıtlıkları sabitleştiren 

ve meşrulaştıran bir kodlama anlatısının, yani Oryantalist söylemin ve ona karşı 

geliştirilen söylemlerin gelişmesini ve bir başkasına dayatılmasını sağlar.  Bu dayatma, 

sadece baskı ve zor kullanma ile değil, rıza yolu ile de gerçekleştiğinden kolonize eden 

ve edilen arasında çıkar, arzu ve iktidar ekseninde gelişen hegemonik ilişkilerin 

ipuçlarını verir.  

Çift taraflı işleyen epistemik şiddet, bir yandan "Öteki" ile kurulan fark üzerinden 

bir otorite iddiası kurmak, imlenmemiş, tanımlanmamış şeylere benzerlik, karşıtlık veya 

sınıflandırma aracılığıyla bir yer tahsis edilmesi; homojen olduğu varsayılan bir grup 

çatısı altında rezerve edilmesi olarak çalışır. Öte yandan ise, aynı biçim üzerinden 

üretilen başka içerikler, bu içeriklere göre kurulup bozulan asimetrik ilişkiler üretir. 

Aynı terim ve benzer araçlar ile farklı bir iktidar ilişkisinin üretilmesi olarak da 

konumlandırılabilecek "epistemik ihlal", sabit olduğu varsayılan öznelerin kayganlığını 

gösterir. Ortaya çıkan istikrarsız durum endişe üretir, bu endişe zeminine basarak 

tahakkümü kendine mülk edinen, ayrıcalıklı bir madun grubu, sömürgeci otoriteye karşı 

çıkarken aynı enstrümanlarla kendi otoritesine rıza üreten, böylelikle kendi 

hegemonyasını tesis eden bir duruma gelir. 

Geç dönem Osmanlıdaki mütereddit modernleşme çabaları, oryantalizmin yarattığı 

arzu-korku düzenekleri ile kolonyalizmin ürettiği epistemik şiddet ile doğrudan 

bağlantılıdır. Batılılaşma karşısında geç dönem Osmanlı aydınlarının yaşadığı 
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"kadınsılaşma endişesi", erken dönem Cumhuriyet'in zihniyet dünyasına tercüme 

edilirken, Batı modernitesinden seçilen unsurlar ile kendi özünü telaffuz etmek üzere 

operasyona koyulan simgesel unsurlar arasında gerilimli bir ilişki olmuştur. 

  Batılı modernite Baba'nın öldürülmesi ile birlikte o güne dek kurulan tüm anlam 

haritalarını yerinden eden bir sembolik sistemin oluşmasına mahal verirken, geç dönem 

Osmanlı modernistlerinin çabaları Baba'yı öldürmek üzerinden değil, onu hasta adam 

olmaktan çıkarıp eski ihtişamına kavuşturmak çabası olarak vuku bulmuştur. Baba'nın 

düşkünleşmesi dolayısı ile yetimlik hissi ile kuşatılmış modernist hareket, Baba'nın 

geçmişteki ihtişamından ürettiği kibir ile onun düşkünleşmesi nedeniyle yaşadığı 

melankoli arasında mütereddit bir karaktere bürünmüş ve eksikliği "yanlış Batılılaşmış 

olanlara", "cahil halka", "kadınlara", "efemine erkeklere" havale ederek tam/eril olma 

fantazisini kurmaya çalışmıştır. 

 Geç dönem Osmanlı zihniyet dünyasında Batı ile Doğu arasındaki ilişkinin, olgun 

erkeği temsil eden Asya ile hayal dünyasında yaşayan toy bir genç kızı temsil eden 

Avrupa arasındaki bir evlilik gibi tasavvur edilmesi, oryantalizmin kurduğu cinsel 

imgelemi tersine çevirip eril olmak yanında, Batılılaşma karşısında yaşanan 

"kadınsılaşma/eksik olma/dişil olma endişesinin" ne kadar büyük olduğunu gösterir. 

Oryantalist söylemin kadınsı olarak temsil ettiği Doğu'nun erkekleri olarak Genç 

Osmanlıların, Batı'ya karşı verdikleri rüşt ispatı ve eril olma mücadelesi, geleneksel 

Osmanlı kadınlarını "Doğu" yaparak ve onları "medenileştirme" misyonunu kendileri 

giyinmek suretiyle,  eril kudretlerini tamir etmeye ve yeniden kurmaya çalışan 

girişmişler olmuştur. Dışarıda-Batı'nın gözünde dişil olarak imlenmiş Doğulu erkeği, 

içeride Doğulu kadın karşısında eril olan modern Osmanlı Efendisi olarak inşa etme 

çabası bunun en temel tezahürüdür.  
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Mütereddit modernleşme olarak adlandırabileceğimiz bu çaba, bir yandan Batı 

karşısında "yetim" kalmış, düzenleyici otorite figürü olan Baba'dan yoksun hisseden, 

melankolik bir konumdadır, öte yandan da kadınların "erkeği", halkın "Babası" 

olabilmek, iktidarını restore etmek için kayıp olan Baba'nın yerini doldurmaya çalışmak 

olarak hayat bulur. Sadece Tanzimat romanlarında değil, erken dönem Cumhuriyet'in 

bazı romanlarında da aynı anda hem otoriter hem de melankolik olan ses tonu, bu 

mütereddit halin bir sureti olarak, karşımıza hep hudut çizen, neyin yanlış- neyin doğru 

olduğunu dramatik hikâyelerle anlatmaya çalışan didaktik ses tonu bu tereddüttün bir 

yansımasıdır.  

 Romanlarda görünür olan bu duygu sosyolojisi Osmanlı-Türk modernleşmesinin 

Batı ile kurduğu ilişkinin bir arzu-korku veya aşk-nefret ilişkisi gibi çelişkili ve gerilimli 

bir ilişki olduğunu gösterir. Batı karşısında aşağılanmış hisseden, narsistik 

yaralanmasını tamir etmek, kendi rüştünü ve medeniyetini ispat etmek için "neredeyse 

Batılı gibi ama tıpa tıp değil" üzerinden taklit (mimic) bir süreç olarak yaşanan bu 

modernleşme süreci, Cumhuriyet sonrasında Baba'nın geri dönüşü ile başka bir mecraya 

tercüme edilir.  

 Bu mecrada inşa edilen politikalarla Doğu, Avrupa'yı fethedecek yaşlı erkek 

olmaktan çıkarılıp tüm medeniyetlere hayat veren dişil figür yapılırken, yürürlüğe 

koyulan bio-iktidar pratikleri ile de ulusun erkekleri tam-muktedir-güçlü erkekler 

olarak inşa edilmeye başlanır. Tüm medeniyetlerin annesi olan Asya'nın biricik oğlu 

olarak Türk milleti (erkeği), oryantalizmin açtığı narsistik yarayı, megalomaniyi doruk 

noktaya taşıyarak sarmaya çalışmış, bu esnada da geç Osmanlıdan beri süregelen tamlık 

fantazisi, eril ve dişil imgelemlerin mahiyet değiştirmesi ile biçim değiştirmiştir. Geç 

dönem Osmanlı'da hep evlilik veya cinsel birliktelik metaforlarına başvurularak 

anlatılan Batı-Doğu ilişkisi, süreç içinde bu fethin gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkması 
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ve erkeğin arzu nesnesi olarak dişil Batı'nın aslında bir efendi-kadın olduğunun telakki 

edilmesi ile tamlık fantazisi akamete uğramıştır. Doğu-Batı kutupsallığını eril olmak-dişil 

olmak ikiliği içinden yeniden üreten dil, Cumhuriyet döneminde de devam etmekle 

birlikte, milliyetçi elitler Batı'yı fethetme karşısında yaşanan hüsranı, ona hayat veren 

cömert ve mistik Asya imgelemi ile yatıştırmaya çalışmıştır. 

  Türk Tarih Tez'inin büyüklenmeci anlatısında da bulunan ve bugün bile 

karşımıza çıkan "Türk ırkına sırtını dönen kalleşler" ve "dış mihraklar" anlatıları, 

fethedecekken kudreti gasp edilmiş bir erkeklik anlatısıdır. Bu tip anlatılar, fetih 

yenilgisini içten içe kabul eden, velakin bunu bir erkeklik krizi olarak yaşamamak için 

medeniyet yapıcılık hasletini Anne Asya'ya, savaşçılık ve kahramanlığı da onun Türk 

oğluna devreden bir tahayyül ortaya koymuştur. Bu tahayyülün zenofobik satır araları 

içinden kurulan Türk milliyetçiliğinin dili, bu yüzden, hem mağdurluğu ve mazlumluğu 

kendi muhtevasına katmış eril bir iktidar dili olarak, hem de Batı'ya karşı gasp edilen 

erkekliği geri almaya ve milli erkekliği yeniden erekte olmaya çağıran bir dil olarak 

hayat bulmaktadır. Bozguna uğramışlık hissi ile bozguna uğratmak isteme hıncı arasında 

sürekli gidip gelen, mağdurdan mağrura, mağluptan muharibe (kısır)döngüsel bir 

geçişlilik içinden konuşan bir dildir bu.  

 Batı'ya karşı kendini muktedir bir Baba ile tanımlayamayan yetim erkeklik, 

mistik Anne dolayımıyla yaratılan anakronik bir tarih mitosu üzerinden muktedir 

olmaya ve büyümeye çalışmıştır. İşte böylesi bir noktada, fetih karşısında hüsrana 

uğramış oğul bizatihi eril -muktedir hissetmese de, milliyetçi anlatı, onun narsistik 

yarasına merhem olmuş ve hırpalanmış gururunu okşayan bir işlev görmüştür. Bunun 

sonucunda da Türk milli erkekliği, hem bir mazlumluk hem bir megalomani, hem dış 

mihrakların tehdidi altında yaşayan hem tüm dünyaya bedel bir Türklük, hem çilekeşlik 
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ve ezilmişlik hem de savaşçı bir kuvvetlilik ile telaffuz edilen çelişkili anlatılar 

manzumesi olarak inşa olmuştur.  

 İşte "Kıbrıs Sorunu", narsistik olarak hırpalanmış ve kendini Batı karşısında 

yenilmiş hisseden Türk milliyetçiliği/erkekliği için yüzyıllardır ertelenmiş bir "huruç 

zaferi" olarak Batı'ya haddini bildirme sembolüdür. Batı karşısında kendini ezeli bir 

çocukluğa zincirlenmiş hisseden Türk erkekliği, Kıbrıs'ı çocuklaştırmak (ve aynı 

zamanda kadınlaştırmak) suretiyle Baba/eril olmaya çalışmış, geçmişte kaybettiği 

Baba'nın ihtişamını ve kibrini Kıbrıs üzerinden geliştirdiği hak iddiaları ve kurduğu 

Anavatan söylemi ile geri çağırmıştır. Kendini hapsolduğu kadınsılaşma endişesinden 

kurtarmak için Batılı olanı (kadını) zifaf döşeğine atmak arzusu hisseden, aynı zamanda 

yabancı olana bir korku içinden bakan Türk erkekliği, yabancı bir kadın olarak Kıbrıs'ı 

(Afrodit'i) hem zifaf döşeğine atmak istemiş,  hem de Kıbrıslı Türklerin ne kadar Türk 

soyu (evlat) olduğunu tekrarlayarak bütünlük fantazisi kurmaya çalışmıştır. Kıbrıs'ı hem 

yatağa atılacak Batılı bir kadın hem de kurtarılması gereken bir "yavru" olarak kuran 

Anavatan söyleminin paradoksu, aslında Türk modernleşmesinin Batı karşısında 

yaşadığı ikircikli ve çelişkili gerilimin bir tezahürüdür.  Kıbrıs’ta bir Türk ulusu hayal 

etmeyi mümkün kılan millet fantezisindeki eril erotizmin anne sevgisi ile ikame 

edilmesi, “eksik Türk=Kıbrıslı Türk”ün “gerçek/tam Türk” olarak disipline edilmesi için 

kullanılan iktidar teknolojileri için de söylemsel olarak tutarlı bir zemin yaratmıştır. Eril 

erotizmin “anne sevgisi” peçesi altında hikâyelendirildiği fantazmatik senaryo ile Kıbrıs, 

“Yavruvatan” olarak çocuklaştırılmış ve bu çocuklaştırma uzun süre, Türk ve Kıbrıslı 

Türk milliyetçilerinin istişare ve işbirliğinin yırtık zemini olmuştur.  
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