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Sunuş
15. sayımızın odak konusu “Erkeklikler”. Bu sayıyla birlikte ilk
defa Odak bölümümüz konuk bir editörün yönetiminde çıktı. Murat
Göç-Bilgin’in hazırladığı “Erkeklikler” dosyası aracılığıyla, gün geçtikçe çeşitlenen ve zenginleşen erkeklik çalışmaları yaklaşımının
sunduğu perspektiflerle edebiyat metinlerini düşünmeye çalıştık.
Dosyanın ayrıntılarını Murat Göç-Bilgin’in sunuş yazısında bulacaksınız. Bilge Karasu, Reşat Ekrem Koçu, Yaşar Kemal, Cihan Aktaş,
Leila Aboulela, Graham Swift, August Wilson gibi yazarların eserleri üzerinden gerçekleştirilen okumalara Murat Göç-Bilgin ve Şenol
Topcu’nun hazırladığı “Edebiyata Eleştirel Erkeklik Perspektifinden
Bakanlar İçin Bir Kaynakça Önerisi” metni ve Michael Kimmel’dan
yapılan “Firari Doğanlar” başlıklı bir çeviri de eşlik ediyor. Tüm unsurlarıyla dosyanın edebiyat ve erkeklikler üzerine araştırmaları daha
da derinleştirmesini ve zenginleştirmesini umuyoruz. Başta konuk
editörümüz Murat Göç-Bilgin olmak üzere dosyaya katkı sunan yazar, hakem ve çevirmenlere teşekkür ediyoruz.
Pasaj bölümünde Onur Özger ve Pelin Doğan’ın yazdığı “Haldun
Taner’in Keşanlı Ali Destanı’nda Popülizmin İzini Sürmek” makalesi
yer alıyor. Edebiyat, tiyatro ve siyaset biliminin karşılaştığı bu makalede yazarlar, Keşanlı Ali Destanı’ndaki halk inşa pratiklerine popülizm teorilerinin yardımıyla bakıyor. Fatih Altuğ, Monica M. Ringer
ve Etienne E. Charrière’nin derlediği Ottoman Culture and the Project of Modernity: Reform and Translation in the Tanzimat Novel kitabının edebiyat tartışmalarına sunduğu katkıyı bazı eksikliklere de
işaret ederek değerlendiriyor. Edebiyat araştırmacılığı bakımından
önemli katkılar sunduğunu, tartışmalar açtığını düşündüğünüz kitaplara dair değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Tekrara düşülmemesi

bakımından değerlendirme yazmadan önce seçtiğiniz kitabı belirterek bizimle irtibata geçmenizi öneririz.
Monograf’ın 16. sayısının odak konusu “Edebiyat ve Tıp” olacak. Edebiyat ve tıbbın karşılaşma alanları üzerine düşünülecek, bu
karşılaşmaların imkân ve gerilimlerinin izinin sürüleceği bu dosyanın konuk editörü Şima İmşir olacak.
Türkiye’de edebiyata dair tartışmalarımızı derinleştirecek, eleştirel perspektifimizi çeşitlendirecek öneri ve yazılarınızı bekliyoruz.

Fatih Altuğ
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Toplum ve Bilim dergisinin 2004 yılında yayımlanan 101. sayısında Yıldırım Türker giriş yazısına “erkek üzerine yazmak zordur”
diye başlıyor. Son derece doğru ama bir o kadar da düşündürücü bu
ifade, erkekler ve yazı arasındaki en büyük sorunun da altını çiziyor.
Erkekler üzerine yazmak zordur, zira erkekler, erkek hikâyelerini
erkekler için, bazen erkeklere rağmen, anlatıyorken bile, kendileri
üzerine düşünmekten kaçınırlar. Bir deniz feneri gibi ışığını hep başkalarının üzerine tutar ve onları didik didik incelerken, kendilerini
hep gölgeler arasında, bir görünmezlik zırhının arkasında saklamayı
büyük bir maharetle başarırlar. İronik bir şekilde, erkekler çoğu zaman kadınları anlayamamaktan şikâyet eder, onları kendi imgelemlerinde yeniden tarif ederler ve varlıklarının sınırlarını belirgin bir
şekilde çizerler. Ancak erkekler nadiren kendilerini anlamaya, imgelemlerini inşa eden tarihsel ve ideolojik örüntüleri sorgulamaya,
kendi varlıklarının sınırlarını aşmaya yönelik bir çaba içine girerler.
Edebiyat tarihi, bu bağlamda, Magritte tablolarındaki erkekler gibi
kendisi ile aynada hesaplaşamayan, başkalarının bedeni ile olduğu
kadar kendi bedeni ile de ilişki kuramayan, kendilerine ait hafızası
bölük pörçük görüngülerden oluşan ve elindeki yırtık bir harita ile
gerçeğin çölünde kendisini arayan erkeklerin tarihidir.
Cinsiyet eşitsizliğine dayalı iktidar ve tahakküm ilişkilerini
sorunsallaştıran feminist kuram ve pratikten ilhamını ve gücünü
alan eleştirel erkeklik çalışmaları, tam da bu doğrultuda, erkek kimliklerinin, erkeklik tanımlarının ve diğer erkeklerle, kadınlarla ve
LGBTI+ bireylerle ilişkilerinin mercek altına alınmasını öneriyordu.
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Üçüncü dalga feminizmin izinden giderek cinsiyet kimliğini biyolojik tanımların ötesinde tartışan eleştirel erkeklik çalışmaları, erkekliğin ve ataerkinin tarihsel ve politik bir inşa olduğu ve bu inşanın
yapıçözümünün sadece kadın ve LGBTI+ bireyler değil erkekler için
de eşit ve özgür bir dünya vaat ettiği fikrinden yola çıkmıştır.
1970’li yılların ortasından itibaren kadın hareketinin içinde yer
alan Raewyn Connell, Michael Kimmel, Harry Brod, Jeff Hearn, Anthony Brittan ve Victor Seidler gibi birçok araştırmacı erkeklik ideolojisinin ve erkeklik iktidarının yapı taşlarını eleştirel bir bakış açısı
ile ele almıştır. Raewyn Connell, erkek kimliğinin ve erkeklik hiyerarşilerinin oluşumunda, ataerkil düzenin genel hatlarını çizdiği bir
hegemonik ilişki hiyerarşisi içinde erkeklerin, kadınların ve LGBTI+
bireylerin kendilerini konumlandırdığını ileri sürmüştür. Connell’ın
hegemonik erkeklik tartışması, erkeklik performanslarının ve erkek
kimliklerinin, cinsiyet kimliği, ırk, etnisite, sınıf, yaş, kültürel geçmiş
ve dinî inanç gibi değişkenlerin kesişimselliğinde ataerki ile karşılıklı
bir pazarlık ve uzlaşma ilişkisi içinde biçimlendiğini ileri sürer. Bu
bağlamda, erkekler, erkeklik hiyerarşisindeki konumlarını güvence
altına alabilmek için ataerkinin sunduğu ideal rolleri yerine getirmek ve bir şekilde iktidarla ilişkilenmekle yükümlüdürler; şiddet,
tahakküm ve eşitsizlikle perçinledikleri iktidarlarını kurumsallaştırarak yeniden üreten erkekler iktidarlarını eğitim, militarizm, politika, medya, üretim ilişkileri ve sanat gibi alanlarda tahkim eder ve
yaygınlaştırır. Erkeklerin kurumsal hallerinin sürdürülebilir ve kalıcı
olması ise ancak erkeklerin, ataerkinin dayattığı rollere rıza gösterip
kabullenmeleri ve benimsemeleri ile mümkündür. Sürekli pazarlıklarla kurulup dağılan ve rıza üretiminin tahakkümle birbiri içine geçtiği hegemonik erkeklik kuramının en önemli vurgusu ataerkinin ve
erkekliklerin yekpare bir yapı olmadığıdır. Tek bir ataerkiden, tek bir
erkeklik tanımından ve tek bir iktidar yapısından bahsedilemeyeceğinin altını çizen Connell için erkeklikler de geçici, değişken, akıcı ve
performansa dayalı özel/kamusal temsillerden ibarettir; hegemonik
erkeklik kesişimsel ilişkilerle sürekli yenilenmekte, dönüşmekte ve
diğer erkeklik temsillerini ve algılarını da dönüştürmektedir.
Hegemonik erkeklik tartışmalarının toplumsal cinsiyet çalışmalarına en büyük katkısı erkek olmanın da, aynen kadın ya da
10
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LGBTI+ olmak gibi, çok katmanlı bir yapı içinde mümkün olduğu,
erkeklerin bu çok katmanlı ataerkil yapının kurucu özneleri olduğu
kadar bu yapı tarafından da üretilen cinsiyetli (ve bu nedenle kaçınılmaz olarak politik) özneler olduklarının altını çizmesidir. Erkekler bir yandan ataerkinin ayrıcalıklarından ve konforundan yararlanırken bir yandan da farklı şekillerde de olsa bu tahakküm düzeni
tarafından yaralanır ve örselenirler. Tayfun Atay’ın dillere pelesenk
olmuş “erkeklik en çok erkekleri ezer” ifadesi burada gerçek anlamını bulur; erkeklik erkekleri de ezer elbette ve erkeklerin özgür ve
öznel kimliklere sahip olmaları ancak ataerki ile mücadeleyle mümkün olur. Bu nedenle, erkeklik çalışmaları farklı erkeklik temsilleri
ve erkeklik hiyerarşisinin farklı basamakları arasındaki çatışmalara,
uzlaşmalara ve sınıraşımlarına odaklanarak daha kapsayıcı bir noktadan toplumsal iktidarın inşa ve dönüşümüne dair bir keşfe çıkar.
Şayet toplumsal cinsiyet inşaları söylemsel kurgulardan ibaret ise, erkeklik inşasının da aslen bir metinsel inşa olduğunu ve
bu sebeple de erkeklerin de kamusal ya da özel alandaki erkeklik
performansları ile bedenlerini, kimliklerini ve içinde bulundukları
mekanları birer metin olarak (bir yazar, okur ya da eleştirmen gözü
ile) inşa ettiklerini söylemek gerekecektir. Bu bağlamda, dilin ve formun kurucusu olan erkekler ataerkinin ideolojik bir aygıtı olarak
metinsel kurgular inşa ederler, bu inşaları yeniden üretirler ve mutlaklaştırırlar. Çok katmanlı erkeklik temsillerinin ataerkinin kurumsallaşmış tahakkümünün birer yansıması olduğu hatırlandığında,
edebiyattaki erkeklik temsillerinin de, temelde, ataerkinin tarihsel
dönüşümünü ve bir politik aygıt/bir politika aygıtı olarak gelişimini
yansıttığı aşikârdır. Bu sebeple, metinsel erkeklik inşaları yalnızca
yazarın imgeleminin sınırlarına ya da dönemin estetik kaygılarına/
modalarına indirgenemez. Erkeklik politik bir kurumdur, erkekliğin
metinselliği de ancak diğer metinlerle (ve diğer erkekliklerle) ilişki
halinde, metinlerden (ve erkekliklerden) beslenen ve her yeni metinsel inşada erkekliğin başka bir biçimini üreten söylemsel inşalar
olarak yükselir, ancak politik bir duruş ve erkeklik ideolojisinin eleştirisi ile kavranabilir.
Erkeklerin ürettiği, erkekler için ürettiği ve erkek karakterlerle
erkeklik dünyasını yansıttıkları metinler, hem biçim hem de içerik
olarak, edebiyatın nasıl bir tahayyül sunacağı, edebiyatın sınırla-
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rının ve toplumsal işlevinin ne olacağı, erkeklik ideolojisinin nasıl
kurulacağı, egemen kılınacağı ve bu ideolojiden sapanların nasıl cezalandırılacağı sorularına yanıt aramaktadır. Bu açıdan bakıldığında, edebiyat tarihi erkeklik ideolojisi örüntülerinden ve erkeklikten
kaçış ve erkekliğe varış öykülerinden ibaret tarihsel belgeler bütünü
olarak okunabilir. Erkeklerin, kendi elleri ile kurdukları uygarlık ve
zorba erkek uygarlığının kurumları ile mücadelesi kadar doğayı işgal
etme ve doğayı dönüştürme mücadelesi de edebiyat tarihinin ana
izleklerinden birisidir. Erkeklerin, kıymeti kendinden menkul erkekliklerini tesis etmek için kadınların, diğer erkeklerin ve LGBTI+
bireylerin bedenlerini ve kimliklerini nasıl tanımladığı, sınırladığı
ve zor kullanarak baskı altına aldığı da edebiyat tarihinde sıklıkla
ele alınan konular arasında yer almıştır. Erkeklerin politik (ya da
sembolik) iktidarlarla nasıl ilişkilendiği, babaları başta olmak üzere
iktidar figürleri ile nasıl mücadele ettiği ya da uzlaştığı, iktidarı nasıl
sahiplendikleri ve yeniden ürettikleri, ataerkil iktidarın vaatlerine
nasıl eriştikleri ve iktidarın tahakkümüne nasıl rıza gösterdikleri,
erkeklerin iktidar ile kurdukları çok katmanlı ve çok eksenli ilişkide şiddeti nasıl ussallaştırdıkları ve araçsallaştırdıkları, erkeklerin
ataerkiden kaçmak için nasıl hayali erkeklik imgelerine sığındıkları, erkeklerin gerçeklik ve hayalleri arasındaki kırılma noktalarını,
kriz anlarını nasıl deneyimledikleri, tüm bu hayal dünyalarını ve
sonucunda vardıkları hayal kırıklıkları ve çöküşlerin yarattığı kriz
anlarını nasıl metinselleştirdikleri; tüm bu yanıtsız sorular ve bu sorulara verilmiş muğlak yanıtlar da edebiyat tarihinin temel taşlarını
oluşturmaktadır. Kısacası, erkeklikten sıyrılmış bir toplumsal iktidar
nasıl düşünülemez ise erkeklikten soyutlanmış bir metinsel üretim,
anlamlandırma ve tüketim de düşünülemez.
Monograf’ın “Erkeklikler” odaklı sayısı bu minvalde edebi araştırmalarda yeni bir sayfa açmayı, yeni bir bakış açısı sunmayı ve
görünmez iktidarlarının ve ayrıcalıklarının keyfini süren erkekleri
görünür kılmayı amaçlamaktadır. Vahit Yaşayan “Acting Out ‘Cool’:
‘Coolness’ as a Mask in August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom”
başlıklı makalesinde Afrika-Amerikalı erkek kültüründe erkek olmanın anlamını ve sıkıntılarını tartışıyor. Mahbube Yavaş Akbulut,
“The Immature Masculinity in Cihan Aktaş and Leila Aboulela”
12
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başlıklı makalesinde, içinde yaşadığımız coğrafyada ve kültürde
erkeklik sorununu iki kadın yazarın eserleri üzerinden inceliyor.
Baysar Tanıyan, “Masculinity in Crisis: Graham Swift’s Last Orders”
başlıklı makalesinde çağdaş İngiliz toplumunda erkeklik krizlerini
mercek altına alıyor. İsmet Tarık Gölge, “Kuruyan Bataklık, Solup
Giden Erkeklik: Akçasazın Ağaları’nda Doğa ve Erkeklik” başlıklı makalesinde Yaşar Kemal’in eserleri üzerinden doğa ve erkeklik
ilişkisini tartışmaya açıyor. İpek Bozkaya’nın makalesi, “Queer Edebiyat Kuramı Bağlamında Reşat Ekrem Koçu’nun ‘Kızlarağasının
Piçi’ Hikâyesinin Analizi”, kuir erkeklikler üzerinden farklı bir erkeklik okuması gerçekleştiriyor. Benzer bir izleği takip eden Gülşah
Şişman, “Cinsel Kimlik ve Yönelimler: Bilge Karasu Anlatılarında
İlişkiler Ağı” başlıklı makalesinde Bilge Karasu metinlerinde cinsel
kimlik ve yönelimlerin doğasına ve toplumsal yansımalarına dair
tartışmaları sürdürüyor. Dosyamızda yer alan Michael Kimmel’ın
“Firari Doğanlar: Rip van Winkle’dan Robert Bly’a Erkeklerin Firar
Fantezileri” makalesini Zübeyir Savaş çevirdi.
Bu sayının gerçekleştirilmesinde emeği geçen Monograf dergisi
editörlerine ve hakem değerlendirmeleri ile dergiye katkı sunan Başak Ağın, Mehmet Ali Çelikel, Zeynep Uysal, Trevor Hope, Bahar
Gökpınar, Ferda Zambak, Jale Özata Dirlikyapan, Türkan Topçu,
Şima İmşir, Aytül Özüm, Tanfer Emin Tunç, Çimen Günay-Erkol,
Güneş Sezen, Seval Şahin, Kerim Can Yazgünoğlu, Leyla Burcu
Dündar, Wojciech Śmieja ve Sümeyra Buran’a minnet borçluyum.
Umarım, editörlüğünü yürütmekten gurur duyduğum bu özel sayı
bundan sonra başka mecralarda da edebi metinlerde erkekler ve erkekliklerin temsilleri konusunda daha kapsamlı ve ilham verici çalışmalara örnek olur.
Murat Göç-Bilgin
Konuk Editör
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Cinsel Kimlik ve Yönelimler:
Bilge Karasu Anlatılarında İlişkiler Ağı*

1

Gülşah Şişman**2
Öz

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden Bilge Karasu bireyi bütün açmazlarıyla ele
aldığı eserlerinde ölüm, sevgi, çözülüş, tükeniş, iletişimsizlik, korku, arayış, kaçış,
yalnızlık, yabancılaşma, umutsuzluk gibi temaları işler. İnsanlık var olduğundan
beri süregiden bu temalar, onun yapıtlarında kendine özgü açılımlarla dışa vurur.
Cinselliğin sevginin ayrılmaz bir parçası oluşu; sevginin sahiplenme, kıskançlık
boyutu; sevgisi fazla olan tarafın özgürleştiriciliği, az olan tarafın tutsak ediciliği
onun metinlerine birbirinden ayrı düşünülmesi imkânsız olan sevgi ile cinselliğin
izdüşümleri olarak yansır. Yazarın, ilk kitabı olan Troya’da Ölüm Vardı’dan itibaren homoerotik ilişkilerin örtük ya da gizil söylemle yer aldığı diğer eserleri Uzun
Sürmüş Bir Günün Akşamı, Kılavuz, Narla İncire Gazel, Altı Ay Bir Güz ve Lağımlaranası ya da Beyoğlu adlarını taşır. İki erkek arasında yaşanan birlikteliklere kimi
zaman kadın ya da erkek üçüncü kişilerin de dahil olması ile şekillenen anlatılarda
kıskançlık, başat izlek olarak dikkat çeker. Eşitsizlik, bencillik, sahiplenme duygularının baltaladığı bu ilişkilerde anne/ eş konumundaki kadınlar, çocuklarını/
kocalarını arkadaşlarıyla paylaşamayan; hayatlarını, varlıklarını onların üzerinden konumlandıran yönleriyle var olur. Çalışmada, Bilge Karasu anlatılarındaki
ilişkiler ağı iki erkek, üç erkek, iki erkek bir kadından oluşan birliktelikler esas
alınmak üzere cinsel kimlik ve yönelimler doğrultusunda incelenecek; kadınların
bu ilişkilerdeki rolü tespit ve tahlil edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bilge Karasu, anlatı, homoerotisizm, kıskançlık, kadın.
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Sexual Identity and Orientations:
Relationship Network in
Bilge Karasu’s Narratives
Abstract
Bilge Karasu, who is one of the unique authors of Turkish literature, handles
themes like death, love, exhaustion, miscommunication, fear, seeking, escape,
loneliness, alienation in his works all dilemmas of which he deals with. These
themes that have continued since the existence of humanity externalize with
distinctive expansions in his works of art. The inseparability of love and sexuality, embracement and jealousy dimension of love, liberating of the person who
loves more, and captivating of the person who loves less reflect on his texts as
projections of love and sexuality related to each other. Followed by his first book
Death in Troy, his other works in which homoerotic relations take part with
implicit or latent discourse are A Long Day’s Evening, The Guide, Ode to Pomegranate and Fig, Six Months One Fall and Lağımlaranası or Beyoğlu. In narratives
which take form with involvement of a third person who is woman or man to
coupling of two men, jealousy draws attention as a dominant theme. In these
relations that are sabotaged by feelings like inequality, selfishness, and embracement, women as mother / wife appear with characteristics who can not partake
their sons/ husbands with their friends; locate their lives and existence over
them. In this study, relations in Bilge Karasu’s narratives are going to be examined through sexual identity and orientation based on relationships consisting
of two men, three men, or two men and one woman; and the role of women in
these relations is going to be determined and analyzed.
Key Words: Bilge Karasu, narrative, homoeroticism, jealousy, woman.

Giriş
Türk edebiyatının özgün kalemlerinden Bilge Karasu, 1950’
lerde başladığı edebî yolculuğu süresince roman, hikâye, şiir, deneme, eleştiri, mektup, çeviri, opera librettosu ve radyo oyunu türünde
eserler verir. Sekizi sağlığında, dokuz tanesi ise ölümünden sonra
yayımlanan toplam on yedi kitabı bulunan yazar, gerek kurmaca gerek kurmaca dışı eserlerinde yazın adına yapılabilecekleri araştırır ve
uygulamaya koyar. Deneysel edebiyat ürünleri, onun bu dur durak

monograf

2021/15

15

Gülşah Şişman

bilmeyen arayışının sonucudur. Bireyselden evrensele uzanan çerçevede imgenin yeni ögelere açıklığından istifade ederek kendine özgü
bir yazın evreni inşa eder. Türkçeye karşı taşıdığı sorumluluk ile dil
üzerinde hassasiyetle duran sanatkâr, dilin sunduğu bütün olanakları metinlerine taşıyarak edebî söylemini kurar.
Bilge Karasu, beş şiiri hariç tutulursa öykücülükle başladığı yazın yaşamına roman türünde de eserler vererek devam eder. Herhangi bir edebî topluluğa dahil olmayı tercih etmeyerek yapıtlarını
bireysel çizgide oluşturur. 1960 sonrasında kendini gösteren yeni
arayışlarla bağlantılı olarak postmodern metin örnekleri veren Karasu, kurmaca eserleri ile olduğu kadar kurmacaya yönelik yazdıklarıyla da Türk edebiyatı içindeki haklı yerini kazanır.
Sanatkâr bireyi bütün açmazlarıyla ele aldığı eserlerinde ölüm,
sevgi, cinsellik, çözülüş, tükeniş, iletişimsizlik, korku, arayış, kaçış,
yalnızlık, yabancılaşma, umutsuzluk gibi temaları işler. İnsanlık var
olduğundan beri süregiden bu temalar, onun yapıtlarında kendine
özgü açılımlarla dışa vurur. Cinsellik, güven, sahiplenme, kıskançlık,
özgürlük, tutsaklık, eşit(siz)lik sevginin izdüşümleri olarak metinlerine yansır.
Erkek erkeğe sevginin ve bunun cinsellik boyutunun ağırlıklı olduğu Bilge Karasu metinlerinde “özgün tarihsel koşullarda geliş[en]”
(Jagose, 2017, s.26) eşcinsel kimliğin oluşumu; kişisel kimliklerin eşcinsel arzu tarafından belirlenip belirlenmeyeceği; eşcinsel edimlerde bulunan kişilerin bu ilişki içindeki konumları sorgulanır. Yazarın
ilk eseri olan Troya’da Ölüm Vardı’daki dört erkek arkadaş etrafında
şekillenen ve konu, tema, zaman, mekân, kişiler dünyası bakımlarından birbirini bütünleyen anlatılarda, Bilge Karasu metinlerindeki eşcinselliğin ilk örnekleri yer alır. Anne kompleksinin erkek çocuktaki
tipik etkilerinden biri olarak ortaya çıkan eşcinsel eğilimin sebepleri
hakkında fikir veren öyküler, bireyin kendini ve karşısındakini tanıma sürecini yansıtır ve eşcinsel arzunun keşfine giden yolu açımlar.
Ardından gelen Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Göçmüş Kediler
Bahçesi ve Lağımlaranası ya da Beyoğlu adlı öykü kitapları ile Kılavuz, Narla İncire Gazel, Altı Ay Bir Güz adlı romanlar da bu açıdan
incelenmeye uygundur. Bilge Karasu’nun adı geçen eserlerinden ha16
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reketle cinsel kimlik ve yönelimleri iki erkek, üç erkek, iki erkek bir
kadın kahraman arasında olmak üzere üç şekilde tespit etmek mümkündür. Bireyin kendini konumlaması, öteki’nin gözünden görmesi, duruşunu belirlemesinde eşcinselliğin rolü hakkında fikir veren
anlatılarda kadın ve erkek üçüncü kişilerin ilişkideki/kurgudaki yeri
özellikle önemlidir. Özgürlük x tutsaklık, sahiplenme x kıskançlık,
eşitlik x eşitsizlik, bencillik x fedakârlık, iletişim x iletişimsizlik gibi
ikili temler etrafında şekillenen metinler, sevginin ve eşcinselliğin
izdüşümlerini göstermesi açısından dikkat çeker.
Bilge Karasu eserleri üzerine, literatüre büyük ölçekte katkıda
bulunan pek çok çalışma yapılmıştır. Özellikle Füsun Akatlı ve Müge
Gürsoy Sökmen tarafından yayıma hazırlanan Bilge Karasu Aramızda, Doğan Yaşat tarafından hazırlanan Bilge Karasu’yu Okumak, Cem
İleri tarafından kaleme alınan Yazının da Yırtılıverdiği Yer adlı her
biri Metis Yayınları’ndan çıkan kitaplar; Mustafa Arslantunalı’nın
hazırladığı Nasıl Yazıyorsam Öyleyimdir adlı kitapçık ile Teorik Bakış
dergisinin Bilge Karasu Özel Sayısı, sanatkârın kurmaca metinlerine
ilişkin geniş açılımlar sunar. Tansu Açık, Bilgin Adalı, Şeyda Başlı,
Cafer Bidav, Semran Cengiz, Burçin Çelik, Ayşe Eziler Kıran, Celal
Kırcı, Selim İleri, Levent Kavas, A. Önder Otçu, Jale Özata Dirlikyapan, Fatih Özgüven, İskender Savaşır, Seval Şahin, Asuman Suner,
Güven Turan, Bülent Yıldız, Oktay Yivli gibi araştırmacıların makalelerini de bu bağlamda zikretmek mümkündür. Konu ve tema ağırlıklı olduğu görülen söz konusu çalışmalar Karasu’nun eserlerinde
müzik, resim, fotoğraf, sinema gibi diğer sanat dallarının etkisi ve
izlerine yönelik tespit ve değerlendirmeler barındırırken onun yazma/kurma edimlerini sorgulayışı hakkında da fikir verir. İçlerinde
bilhassa Troya’da Ölüm Vardı, Kılavuz eserlerinde kişi ve konu düzleminde erkekler arası ilişkilere değinenler de mevcuttur. Bilge Karasu
anlatılarındaki ilişkiler ağını cinsel kimlik ve yönelimler ekseninde
değerlendiren bu makale, bütünüyle bahse mevzu konuya yönelmesi
ve sanatkârın ilgili eserlerinin tamamını içermesi bakımından diğer
çalışmalardan ayrılmaktadır.
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Güçlülüğün Umudunda Olma:
İki Erkek Arasındaki Birliktelikler
Bilge Karasu’nun öykü ve romanlarındaki ilişkilerde sevgi temi
dostluk ve cinsellikle birlikte ele alınır ve eşcinsel boyutuyla öne çıkar. Sanatkâra göre bir erkeğin erkeklere bakması, bakmaktan hoşlanması, bütün yaşamını bu istek üzerine kurmuş olması her şeyden önce ayrı bir dil konuşması anlamına gelir. Gerçekte korkular,
baskılar, başkaldırmalar, tepisel gibi görünen, açıklanması oldukça
güç görünen birtakım davranışlar arasında geçirilen bir yaşamın
(Karasu, 2010, s.76-77) kurguya taşınması da ayrı, özel, iki katlı
bir dile gereksinme duyar. Bu bağlamda eşcinsel arzunun yazı ve
sözle dile getirilişinin, bir başka deyişle “cinsel yaşantıların dilsel
kurgulanışı”nın (Kuru, 2011, s.264) örneklendiği anlatılarda sevgi
en uç noktadan okurla buluşur ve anlatı karakterlerinde eş zamanlı
olarak öfkeyi, korkuyu, kıskançlığı, umutsuzluğu, mutsuzluğu, ölümü çağrıştırır. Sevgisini tutkuyla yaşayan kişilerin dünyasında bütün
bunlar aynı anda yer alır. (Topçu, 2014, s.79) Bu temin izlerini yazarın ilk eseri olan Troya’da Ölüm Vardı’dan itibaren sürmek mümkündür. “Doğum”, “Sarıkum’a Giriş”, “Şarkısız Gecelerin İlki”, “Beşinci
Gün”, “Odalardan Biri”, “Oda Oda Dünya”, “Dönenen Bir”, “Zanzalak Ağacı”, “Kavruk”, “Çatal”, “Nereden de Andım Şimdi”, “Anahtar”
ve “Acı Kök Yağmurun Tadında” adlı on üç anlatıdan oluşan eserde
Müşfik, Suat, Talha ve Sadun adlı dört erkek arkadaşın çocukluktan
beri süregelen dostlukları ve anneleriyle olan ilişkileri konu edilir.
“İnsanın olabileceği ve olduğunu keşfedebileceği bir şey” (Giddens,
2010, s.19) olan eşcinsel arzuya yönelik ilk farkındalıklar “Beşinci
Gün” adlı öyküde açımlanır. İki erkek arkadaştan birinin penisine su
içirme sahnesinde çocukların cinselliklerini keşfi, birbirlerine duydukları ilginin belirtisidir:
Pantolonunun içine soktuğu eli dolu çıktı. Öteki avucuna su doldurup,
getirdi, altına tuttu. “İç,” dedi, “sen de susadın. Yorulduk, bu kadar koştuk, koşturdun beni. Atımsın sen. İç. Sen de serinle.” Bana bakmadı
bile. Ben katı katı durdum. Suladı, soktu içeri. Düğmelerini ilikledi.
Sonra başını çevirdi. Göz göze geldik. Dudağının ucu biraz kıvrıldı,
gözleri kısıldı. Boynunu kırdı. Gülümsüyordu... (Karasu, 2009b, s.23)
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Küçük yaşlarda cinselliklerini keşfeden çocuklar, büyüdükçe ve
olgunlaştıkça ilişkilerinde ne istediklerini sorgulamaya, sevgiyi pek
çok açıdan tartışmaya başlarlar. Güven, üzerinde durdukları hususlardan biridir. “Acı Kök Yağmurun Tadında”da Müşfik, annesinin kendisine güvenmiyor oluşundan hareketle güven ve sevgi hakkında şunları söyler: “Ama ben sevdiklerime güvendim. Yanılmışım güvenirken.
Güvendiğim için değil, eksik sevdiğim, sevmesini bilmediğim, sevginin kıyısında yaşayan çakıl kişileri denizin parçası sayıp saygıdan
fazlasını gösterdiğim, sevgiyi onlara da sıçrattığım için yanılmışım.”
(Karasu, 2009b, s.104-105) Bu anlayışa göre sevgi, sadece hak edene
verilmelidir. Sevdiğini eksiksiz, tam sevmesi gereken insan; sevgisini,
hak etmeyen kişiler için harcamamalıdır. “Sarıkum’a Giriş”in benanlatıcısı, sevdiklerine yaklaşımını şu sözlerle dile getirir:
Eve bakmıyordum yürürken. Bütün sevdiklerime öyle yaklaşmışımdır
hep. Önce yöreyi yoklar, sonra birden dikerim gözümü ona. Ürperirim
o zaman. Sevdiğim, olduğundan da güzel, daha değerli, daha sarsıcı
görünür. Sonra gene yere bakarım. Kimi zaman bir harcama korkusu
geçer içimden, “Bu kadar güzel olunamaz, günahtır bu kadarı,” derim.
Yaşamağa çalışırım, beceremem... (Karasu, 2009b, s.12)

Öykülerde, sevginin bencillikten arınmış olması arzulanır.
İlişkilerdeki bu aşırı sahiplenme ve karşı tarafı kendine ait görmenin kaynağı hâlindeki bencillikten uzaklaşma arzusu, Müşfik ile
Talha’nın birlikteliğinin de belirleyici dinamiğidir. Onlar, yalnızca
kendini düşünmenin ötesinde bir yakınlığın, dostluğun tarafları
şeklinde konumlanırlar.
Erkekler arasındaki ilişkilere açık ya da örtük yolla yer veren
diğer Bilge Karasu eserleri Kılavuz, Narla İncire Gazel, Altı Ay Bir
Güz adlı romanlar; “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı”, “Mesih”,
“İsabey’den” ve “Göçmüş Kediler Bahçesi” adlı anlatılardır. Kılavuz’da
başkişi Uğur ile norm karakter İhsan; Narla İncire Gazel’de başkişi
Kerim ile norm karakter Eren; Altı Ay Bir Güz’de başkişi Kerim ile
halasının oğlu İsabey; “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı”nda başkişi
Andronikos ile norm karakter İoakim; “Göçmüş Kediler Bahçesi”nde
başkişi konumundaki ismi belirsiz ben-anlatıcı ile norm karakter
olan tarihçi; Lağımlaranası ya da Beyoğlu’nda yer alan “Mesih”te
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ismi belirsiz ben-anlatıcı ile Yusuf; aynı kitaptaki “İsabey’den” adlı
anlatıda ismi belirsiz ben-anlatıcı ile İsabey karşılıklı aşkın taraflarıdır. Söz konusu ikili ilişkiler şu şekilde şematize edilebilir:
“Göçmüş
Kediler Bahçesi” ben
anlatıcı-tarihçi
“İsabey’den”
Ben-anlatıcı
–İsabey

Kılavuz
Uğur - İhsan

Narla İncire
Gazel

“Mesih”:
Ben-anlatıcı
– Yusuf

Kerim – Eren

“Uzun Sürmüş Bir
Günün Akşamı”
Andronikos – İoakim

Altı Ayda Bir
Güz

Kerim – İsabey

Karasu bu ilişkileri belli bir şekle sokarak anlatmaz; belli bir konumda sunar ve okurun algılamasını bekler (Hızlan, 1997, s.169).
Sevginin genel, cinselliğin belirleyici olduğu anlatılarda sanatkâr bazen önermekle yetinir, konuyla ilgili saklı bir duygu uyandırır, doğrudan betimlemelere yer vermez. Hastalığı nedeniyle ömrünün sonuna
yaklaştığını hisseden ve hastalıklar, hastaneler, doktorlar üzerinden
ölümü sorgulayan başkişi Kerim’in bir aylık süre zarfında yaşadıklarının metinlerarası anlatımı olan Altı Ay Bir Güz’den alıntılanan parça
cinsellikle ilgili müphem alan yaratımına örnek teşkil eder.
Seni, lavanta kokulu bir sabunda, bir kavun diliminde, açık, uçuk gümüş rengi bir çorapta, bir yasemin dalında, adını bilmediğim, bilmemekten utanç duyduğum halde öğrenmek istemediğim sabun kokulu,
el büyüklüğüne bir çiçeğin açışında, yıkık kemerlerde uyuklayan kedilerde, gecenin soğumuş kumunu döven, patlayan dalgaların sesinde,
günün ilk ağartısında -karanlık saatler boyunca dağıtıp durduğun yatağında sabahın serinliği çıplaklığına işlemeğe başlarken- uyanmadan
çektiğin, örtündüğün bir çarşafın ılık mutluluğunda bulacağım, dirim
içimden çekilesiye. Dokunduğum, okşadığım, tattığımsın. Kahvaltının üçüncü çayı bittiğinde “uyanmadın mı daha?” dediğim zaman “ne
gereği var?” diyen ilk insansın bana. (Karasu, 2009a, s.69-70)
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Eserde Kerim’in İsabey’e hayranlığı, ondan hoşlanıyor oluşu
anılar yoluyla geçmişe dönülen kısımların dinamiğini oluşturur.
Halasının oğluna tutkunluğunun geniş yer tuttuğu bu hatıralarda ise
cinsel çağrışımlar belirgindir:
Biçimli, kalın bacaklarına bakarak ‘Spor yapanların hepsi böyle mi
olur?’ dedim. ‘Sayıklıyorsun gene’ dedi. Göbeğinin altından bir tutam
kıl donunun içine iniyordu. Memelerinin arasını dolduran kıllar köprücük kemiklerine doğru yükselip yayılıyordu. Ama hem seyrekti hem
renginin açıklığından güç seçiliyordu. Gözlerimi kaldırdım. Göz göze
geldik. (Karasu, 2009a, s.65)

Bir yazar olan Uğur’un, yaşlı bir beye refakatçilik etme amacıyla
bulunduğu evde geçirdiği on yedi gün içinde başından geçenlerin
kurgulandığı Kılavuz’da, Uğur ile İhsan arasındaki dostluk ilişkisi de
örtülü cinsellik barındırır. Önce Mümtaz Bey’in ilk kez bulunduğu
evinde banyo yapmak isteyen İhsan’ın duşun altında çırılçıplak beklemesi, ardından Uğur’a suyun altından “Sen de gel diyeceğim ama
burası pek dar,” (Karasu, 2011, s.29) diyerek birlikte banyo yapma
teklifinde bulunmasının işaret ettiği rahatlık ve pervasızlık, çocuksu
mizacının yanı sıra Uğur’dan hoşlanmasıyla da ilgilidir. Dramatik
aksiyonun seyrinde ikilinin dostluktan öte bir birlikteliği paylaşıyor
oldukları, Uğur’un cinsel gönderme içeren sözleri ile ortaya çıkar:
Yatar yatmaz uyumuş olacağız. Kuşların cıvıltısıyla uyandım. Saatim
6:20’de kıpışıyordu. Elimi İhsan’ın alnında gezdirdim. Gözünü açtı,
pancurlara baktı. Saati sordu. “İki saatimiz var daha,” dedi. Yüzünü
yüzüme yaklaştırdı. (Karasu, 2011, s.70)

Narla İncire Gazel, ‘Narlar Kenti’ olarak adlandırılan Side’ye giden başkişi Kerim ve norm karakter Eren adlı iki arkadaşın bu tatil
beldesinde yaşadıklarının üstkurmaca tekniğiyle anlatıldığı bir romandır. Kerim ile iki farklı Side tatilinde kendisine eşlik eden Refik ve Eren adlı arkadaşları arasında dostluktan öte bir ilişki sezilir.
Kerim’in Side’de geçirdiği zamanlar, onu bütün yönleriyle tamamlayan bu iki arkadaşı sayesinde anlam kazanır. Kerim, varlığını bütünleyen bir sevinç kaynağı olarak gördüğü Refik’le sonsuzluğu paylaşmak, sonsuza açılmak, sınırsız bir âna ortaklık etmek ister. İkisinin
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bu ilişkisi, zamansal ve mekânsal sınırlılıkları aşan güçlü bir sevginin
belirteçleridir:
Şimdi yanımda Refik var. Ona bakıyor, ona seviniyorum. (..) Refik’e
bakıyorum, onunla konuşuyorum. Bir evin ikinci katından denizde
uzaklaşan, yiten başına sevinçle bakıyorum. (..) Refik var. Yıkımların
içinde bile sevinç açabilir demektir. (..) Refik’e bakıyorum. Başını kitaptan kaldırıyor. Denize gitmenin vakti geldi. Açılmanın. Yorulmanın. Belki de dönmemenin. (Karasu, 2012b, s.24-37)

Birliktelikleri daha detaylı ele alınan Kerim ile Eren arasındaki
ilişkinin mahiyeti; Eren’in Kerim’e “sevgilim” (Karasu, 2012b, s.95)
diye hitap etmesiyle belirginleşir. Kerim de Eren’i sevgilisi olarak
gördüğünü, onu kast ederek söylediği “sevdiklerim, uykularında,
çıldırtacak kadar güzel görünmüşlerdir bana” (Karasu, 2012b, s.107)
cümlesiyle dile getirir. İkisi arasında, zaman zaman örtük bir erotizmin, tutkusal bir eğilimin izleri de görülür: “Birlikte giriyoruz duşun
altına. Oncacık su. Paylaşmak oldukça güç. Eren gülüyor. ‘Beni ne
kadar uydurdun acaba?’ Öpüşürken sular kendiliğinden bölünüyor
üzerimizde.” (Karasu, 2012b, s.132) Ortak bir sevgiyi yaşayan, yaşatan Kerim ve Eren, tatillerinin keyfini çıkarırlar; günler geceler boyunca bir arada bulunmaktan sıkılmazlar; birlikte geçirdikleri her
andan keyif alırlar. İki haftalık tatil, ikisi için hem bedensel/ cinsel
hem de ruhsal tamamlanmışlığın ifadesidir (Şişman, 2018, s.125).
Gırtlağından yumuşak G’yi andıran bir ses geliyor. Parmağı bileğimde
geziniyor. (..) koltukaltımla kalçam arasında küçücük şimdi, gözü gözümde. (Karasu, 2012b, s.95, 96)
Ter içindeyiz. Gözlerimiz tavanda. İçimizden dört nala söz orduları
geçiyor da olsa, konuşmadan, arada bir omuzlarımızı sürtüştürmekle
yetinip daldığımız, seçkin anlar... Ilık suyun altına girip çıkmak, günün bu saatinde teri artıtıyor sanki. Böyle, kıpırtısız, duralım akşamı
bekleyerek. (Karasu, 2012b, s.120)

Keşiş Andronikos’un, Bizans’ta, bir tapınma biçimi olan resimlerin yasaklandığı dönemde yaşadığı inanç-baskı çatışmasını konu
edinen ve “Ada” ile “Tepe” olmak üzere iki bölüm halinde kurgulanan “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı”nda Andronikos, kaçıp
gittiği adada geçirdiği ilk gece İoakim’i düşünerek çakıllara uzanır.
22
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Anlatıcının “Parmakları kasılıp kıvrılıyor. Avuçlarında tuttuğu çakılları canı yanasıya sıkıyor. Kalça kemiklerinin sızladığını duyuyor çakılların üzerinde, İoakim’i düşünüyor.”(Karasu, 2012c, s.57)
sözleri, Andronikos ile İoakim arasındaki çekimi yansıtır. İoakim,
gerek “Ada”da dile getirilen Andronikos’un bir günlük öyküsünün
devamının “Tepe”de onun anıları sayesinde açığa çıkmasıyla; gerekse giden karşısında kalan, isyan eden karşısında boyun eğen, konuşan karşısında susan, uyutulmayan karşısında uyuyan kişi olmasıyla
Andronikos’u tamamlar. Bıyığı daha yeni terlemiş, on sekiz yaşını
henüz doldurmamış, manastırdaki en genç keşişlerden biri olan İoakim ile Andronikos’un ilişkisinin sınırlarını çizen, onların din adamı
kimliğidir.
Bilge Karasu’nun ölümünün ardından yayımlanan ikinci kitabı
olan Lağımlaranası ya da Beyoğlu’nda yer alan “Mesih”te ismi belirsiz ben-anlatıcı ile Yusuf ’un eşcinsel kimlikleri belirgindir. Bu ilişkide Yusuf, sevgi bahsinde olgun olan taraftır. Henüz toy olan, sevmeyi
bilmeyen karşı tarafa sevmeyi öğretme işini üstlenir: “Bir eliyle saçlarımdan yakalayıp başımı kaldırmış, öbür eliyle ağzıma vurmuştu.
Eli dudaklarımın üzerinde kalmıştı ısırdım. Bir daha vurdu. Sonra
başımı, saçımı bırakmadan, göğsüne bastırdı, “Sus,” dedi...” (Karasu, 2004, s.127). Aynı kitapta yer alan “İsabey’den (Fragman)” adlı
anlatıda da ismi belirsiz ben-anlatıcının İsabey’le arasındaki ilişkide
tutku ve cinsellik ön plandadır:
İkimiz de çıplağız şimdi. Artık hiç konuşmayacağımızı biliyoruz.
Ağızlarımız, tepelerimizden tırnaklarımıza baştan öğrenecektir gövdelerimizi. Ellerimiz değmedik bir yerimizi bırakmamalı, derimiz bizi
sınırlayan örtü olmaktan çıkıp biribirimize açılmanın aracı olmalı.
Havanın sıcaklığını ateşimizle soğutmalıyız. (Karasu, 2004, s.158)

Kişisel kimliklerin eşcinsel arzu tarafından belirlendiği iki anlatıda karşıdakini tanıma, bilme, ciddiye alma önem taşır. “Arzulayan
arzulananda yitip gitme riskine girmiş bulunmaz yalnızca; kendisini ondan ayırt edemeyecek kadar onda kaybolmuştur zaten.”(Direk,
2011, s.38) Tamamlanmakla eşdeğer olan bu cinsel birliktelik, karşısındakini yok etmeyi de içerir. Bir diğerini özne/ nesne karşıtlığı içinde konumlandıran bu ilişkinin benzeri “Göçmüş Kediler Bahçesi” adlı
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öyküde de söz konusudur. Ölümün, sevginin, tutkunun iç içe geçtiği
anlatının olay örgüsü, on yılda bir düzenlenen Göçme Oyunu’na katılmak için turistik bir kente gelen iki sevgilinin başından geçenler
üzerine inşa edilir. Başlangıçta birbirini tanımadıkları, orada tesadüfen karşılaştıkları izlenimi uyandırılan; aslında iki sevgili olan tarihçi
ve yazar bu tarihi oyuna karşılıklı takımlarda katılırlar. Sevgililerden
biri, diğerine duyduğu sahiplenici, kuşatıcı, bağlayıcı sevgi yüzünden
sevdiğini (oyunda) ele geçirmek için yaptığı yanlış hamle ile kendi
takımının kaybetmesine yol açar. Yaptığı bu hata yüzünden halktan
birinin öfkesine maruz kalan ve saldırıya uğrayan başkişi yanlışlıkla
bir aracın altında kalır ve ölür. Bu durum, tutkunun ve arzunun ilişkideki rolünü ortaya koyarken tarihçinin “Kentin sinliğinde, üzerine
toprak dökülürken, “ben hangimizim, gömülen hangimiz?” diye sordum kendi kendime, alçak duvarın üstünden o demir rengi denize
bakarken. Sorunun yanıtını bulamadım daha.”(Karasu, 2012a, s.229)
sözleri ve öykünün sonunda sevgilisi olan diğeri adına konuştuğunu
söyleyip kendini onun yerine koyması özdeşleşmenin ve tamamlanmanın belirteçleri olarak kendini gösterir.

Duvara Gölgesi Düşen Üçgen Yansıları:
İlişkilerde Üçüncü Kişiler
Bilge Karasu metinlerinde üç erkek ya da iki erkek ve bir kadın
arasında kurgulanan ilişkiler, Rene Girard’ın “üçgen arzu modeli” ile
açımlanmaya müsaittir. Girard’ın “üçlü ilişkiyi ifade eden uzamsal bir
eğretileme” (2013, s.24) olan üçgenler vasıtasıyla ortaya koyduğu bu
arzu modelinde nesne her serüvenle birlikte değişir ama üçgen kalır.
Hem Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı ve Altı Ay Bir Güz’de sorgulanan İsa-Yehuda-Yohanna ilişkisini; hem de Troya’da Ölüm Vardı ile
Lağımlaranası ya da Beyoğlu’ndaki anlatılara konu olan üçlü birliktelikleri bu bağlamda değerlendirmek mümkündür.
Çoğu Karasu anlatılarında İsa-Yehuda-Yohanna üzerinden
değerlendirilen üçlü birliktelikler sevmenin, sevilene kıymaya kadar varabilen uç noktasını göstermesi açısından dikkate değerdir.
Sanatkârın metinlerinde klasik öğretilerden farklı şekilde yorumlanan İsa-Yehuda-Yohanna arasındaki ilişkiyi kavramak, benzer kur24

monograf

2021/15

Cinsel Kimlik ve Yönelimler: Bilge Karasu Anlatılarında İlişkiler Ağı

guya sahip diğer üçlü aşk ilişkilerinin yorumlanmasına katkı sağlar.
Klasik öğretilerde İsa’nın ele veriliş süreci şöyledir: İsa on iki havarisiyle birlikte Yeruşalim’e girdikten sonra tapınağa gider. Bütün tacirleri ve alıcıları oradan kovar. Fısıh Bayramı’nın birinci gününde
İsa’ya gelen öğrencileri Fısıh sofrasını nerede hazırlayacaklarını sorarlar. İsa da onlara yemek yiyeceği evi söyler. Bu arada Onikilerden
Yahuda İskariot adındaki havari, baş rahiplerle anlaşmış ve otuz gümüş karşılığında İsa’yı ele vermeye söz vermiştir. Bunun için uygun
fırsat kollamaktadır. Havarilerinden biri tarafından ele verileceğini
bilen İsa, akşam yemeğinden sonra Petrus’u, Yuhanna’yı ve Yakup’u
yanına alarak Getsemani denilen yere çekilir. Zeytin Dağı’na giderek
dua eder. İsa ve öğrencileri Zeytin Dağı’ndalarken başkâhinlerin, yazıcıların ve yaşlıların gönderdiği eli kılıçlı ve sopalı kalabalık, Yahuda ile birlikte gelir. Yahuda, İsa’yı göstermek için önceden sözleştiği
şekilde yanına yaklaşır ve onu kucaklayıp öper. O zaman askerler
İsa’nın üzerine atılırlar. Kâhinler ve yaşlılar, İsa’yı öldürme kararı
alırlar. Yahuda, İsa’nın mahkûm edildiğini görünce vicdan azabıyla
kıvranmaya başlar ve aldığı otuz gümüşü geri götürerek günah işlediğini, suçsuz birine ihanet ettiğini söyler. Vali ve askerleri aldırış etmeyince Yahuda paraları tapınağa atarak uzaklaşır ve gidip kendini
asar (Cömert, 2008, s.214-241).
Bilge Karasu anlatılarında birçok kez değinilen bu ilişkide
Yehuda’nın yaptığı, basit bir ele verme ve ihanet olarak değerlendirilmez. Tersten bir okumayla o, sevdiğini, İsa’yı, ilişkilerindeki üçüncü
kişiden, İsa’nın en sevdiği öğrencisi Yohanna’dan kıskandığı için ele
verir; çünkü sevdiğini bir üçüncü kişiyle paylaşmak istemez. Kimi
zaman bu kıskançlık sadece Yohanna üzerinden değil İsa’nın diğer
bütün havarileri üzerinden yorumlanır ve Yehuda’nın İsa’yı kendisiyle birlikte on bir kişiyle daha paylaşmaktan kıskandığı için ele verdiği üzerinde durulur. Yehuda bunu hainliğinden değil, sevdiğinden,
sevgisinin aşırılığından, kıskandığından yapar. Sevgisini, sevdiğini
paylaşmaktansa öldürüleceğini bile bile onu ele vermesi, aşkı uğruna
aşkından vazgeçişinin göstergesidir:
Yehuda İsa’yı ele verirken öpmüştü. Hainliğinden değil, İsa’yı sevdiği, kıskandığı, kendi artı onbir kişiyle paylaşmağa yanaşmadığı, onu,
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kendini aşan, onbir kişiyi de İsa’yı da aşan bir düşe bırakmağa razı gelmediği, ele verişinin onu öldüreceğini bildiği için öperek ele vermişti.
Öpmekten başka bir şey düşünemediği, ölümün, açıldığını bilmediği
eşiğinde duran İsa’yı uğurlarken kavurucu sevgisini başka hiçbir şeye
güvenemediği, yükleyemediği, kurban edemediği için öpmüştü. Onu
ölüme yollamadan çıldırmamak için. (Karasu, 2009b, s.105)

Altı Ay Bir Güz’de de bu karşılıklı yakınlığa değinilir ve benzer şekilde yorumlanır. Romanın ben-anlatıcısı ve aynı zamanda
başkişisi olan Kerim’e göre Yehuda’nın İsa’yı ele verme sebebi onu
Yohanna’dan kıskanmasıdır. Kıskançlığın üçlü bir ilişki olduğunu
düşünen Kerim’e göre “Son Yemek” tabloları bu üç kişiyi belirgin ya
da örtük bir ilişki içinde gösterir. Yehuda, sıradan bir havari olmadığı için Yohanna’yla uğraşıp onu ustasının gözünden düşürmek yerine kendini de her anlamda yok ederek sevdiğini ele verir, ötekini,
yani Yohanna’yı ise ömrü boyunca yetim bırakır:
Yehuda açgözlü değil, bana sorarsan. Ele vereceği adamı sevdiği için
onu öpmekten başka bir şey düşünmüyor. Bu iş için para almış olması
onu her hıristiyan için kargınacak, aşağılık bir adam kılıyor; Yehuda
bundan sonra da kendini öldürecekti. Daha ne yapsın, nasıl göstersin
bu umutsuz, söz dinlemez sevgisini? (Karasu, 2009a, s.56)

Bilge Karasu anlatılarındaki üçlü ilişkilerin bir diğer görüngüsü
iki erkek bir kadın arasında yaşananlardır. Troya’da Ölüm Vardı’daki
anlatılar ile Lağımlaranası ya da Beyoğlu’nda yer alan “Aşk” ve “Sevilmek” adlı metinler bu ilişki biçimlerine örnek teşkil eder. Troya’da
Ölüm Vardı’da Müşfik’in annesi Dilâver Hanım, Suat’ın annesi Nimet Hanım, Sadun’un karısı Rânâ ve Talha’nın karısı Lerzan; “Aşk”
adlı opera librettosundaki Riyan ile “Sevilmek” adlı radyo oyunundaki Esin iki erkek arasına girmeye çalışan anne veya eş durumundaki kadınlardır; kısıtlayıcı, baskıcı, kıskanç kimlikleriyle öne çıkarlar. Grafik, üç farklı anlatıdaki kadınların oğulları ya da kocalarının
erkek arkadaşlarıyla ilişkilerindeki konumlarını göstermektedir:
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Kadınların doğurma gücünün ve erkekler üzerindeki etkisinin
ilk anlatı olan “Doğum”dan itibaren işlendiği Troya’da Ölüm Vardı’da
oğulları üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışan anneler ile eşlerini arkadaşlarından kıskanan, onlar üzerinde söz sahibi olmaya çalışan
kadınlar ön plandadır. Bu anlamda kıskançlık, eserde hem annelerin
oğullarının hem de kadınların kocalarının arkadaşlarına yönelik olarak işlenen bir izlektir ve eşcinsel eğilimin sebepleri hakkında fikir
verir. Jung’a göre anne kompleksinin erkek çocuktaki tipik etkilerinden biri eşcinselliktir (2005, s.25). Müstakbel erkeğin karşılaştığı ilk
dişi yaratık annedir ve anne, açıkça ya da gizlice, kabaca ya da nazikçe, bilinçli ya da bilinçsiz, oğulun erkekliğini ima etmeden duramaz;
oğul da annenin dişiliğinin giderek farkına varır ya da en azından
bilinçsizce, içgüdüsel olarak buna yanıt verir. Böylece, oğulda, kimlikle ya da kendini farklılaştırmaya dirençle ilgili basit ilişkiler erotik
çekim ya da itmenin faktörleriyle sürekli iç içe geçer. Öykülerdeki
erkek çocukların anneleriyle geliştirdikleri sağlıksız ilişkiler çekim
yerine kadınlardan uzaklaşma sonucunu doğurur. Anneler ve genel
olarak kadınlar, kişiler kadrosu ve izlekler yönünden birbiriyle bağlantılı bu anlatılarda çocuklarını ve eşlerini arkadaşlarıyla paylaşamayan, hayatlarını ve varlıklarını onların üzerinden konumlandıran
yönleriyle dikkat çeker. “Tek amacı doğurmak olan kadın için kendi
kişiliği ikincil önemdedir; hatta genellikle kişiliğinin bilincinde bile
değildir, zira yaşam başkalarında ve başkaları üzerinden yaşanır,
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kendi kişiliğinin bilincinde olmadığı için bunlarla özdeşleşir. Önce
çocukları doğurur, sonra da bunlara yapışır, çünkü onlarsız hiçbir
varoluş nedeni yoktur.”(Jung, 2005, s.26-27) Bu nedenle hayatlarını,
yaşama sebepleri olarak gördükleri çocukları ve eşleri için feda etmekten çekinmezler.
Müşfik’e hamileyken çocuğunun babasını bir trafik kazası sonucunda kaybeden Dilâver Hanım, Reşit Bey’le evlenmeyi kabul
eder ve ona oğlu için katlanır. Eşini mutlu edebilmek için geçirdiği
ömrünü, kocası öldükten sonra oğluna adar. Müşfik’i, hayatındaki
tutunacak dalı olarak gören anne, oğlunun geçen yıllarla birlikte
kendisinden uzaklaştığını düşünür. Bunda, Müşfik’in kendisini feda
edercesine yaşadığı ilişkilerinin, dostluklarının da payı vardır. Aynı
ilgiyi, aynı fedakârlığı görememesinin yol açtığı kıskançlık ile oğlu
ve kendisi arasında yeniden bağ kurmak ister:
onu yeniden kendime bağlamak istiyordum yıllar boyunca iyileştikten
sonra benden ayrı kalmasının bütün dev acısı içinde durmadan beklediğim istediğim can attığım şeyi yapmak istiyordum her şeyini benden
yeniden bekleyebilmesini bana her istediğini yaptırmasını ömrümü
tümüyle onun eline vermeği istiyordum (Karasu, 2009b, s.107)

Dilâver Hanım’ın yaklaşımının benzerine Suat’ın annesi Nimet Hanım’da da rastlanır. Eşinin ailesine oğlundan dolayı, oğlunun
mutluluğu için katlanan; yalnızlıktan, oğlunun kendisiyle yeteri kadar vakit geçirmemesinden, ilgi göstermemesinden şikayetçi olan
Nimet Hanım’ın Müşfik’e söyledikleri, bir annenin, oğluna, kendisine muhtaç olmasını isteyecek denli düşkünlük duyabileceğinin
göstergesidir.
Geceler boyu onu bekledim, biliyor musun? Geceler boyu. Seni sevdiği, seninle gezdiği için kıskançlıktan parmaklarımı dişledim durdum.
Geceler boyu, uykusunun içinde bile olsa, bana seslenmesini, beni
yanına çağırmasını bekledim. Başı ağrıdığı, üşüttüğü, hastalandığı
günler, kulağım kirişte, çocukluğunda çağırdığı gibi çağırsın diye bekledim. Bana ihtiyacı olsun diye hastalanmasını istediğim zamanlar bile
oldu. (Karasu, 2009b, s.70)

Anne olan bu karakterlerin ortak noktası erkek çocukları tarafından ihmal edilmeleridir. Kadınların çocuklarına bu tutkulu
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bağlılıklarında kocalarından yeterli ilgiyi görmemeleri de önemli bir etkendir. Yaşamı boyunca istediği erkeğe, aradığı mutluluğa
ulaşamamış, giderek değerlerini yitirmiş bir kadının meşru yollarla
topluma açılımı ona yeni değerler sağlamadıkça, yaşayış nedeni tek
yönlülük gösterir, o da yoktan var ettiği çocuğuna eğilimdir. (Gürson, 1963, s.6) Dilâver Hanım ile Nimet Hanım bu ilişkilerin birer
örneğidir. Kocalarından arzu ettikleri ilgiyi görmeyen iki kadının
umutlarını oğullarına bağlaması, oğullarına tutunması, onları bencil annelere dönüştürür. Eş ve anne imgesinin etkinlikler ve duygular konusunda “iki cinsiyetli” bir modeli güçlendirmesi neticesinde
erkeklerin, kadınların farklı ve bilinemez olduklarını düşünmeye
başlaması (Giddens, 2010, s.45), Troya’da Ölüm Vardı’daki kadın ve
erkek ilişkilerinin niteliğine açıklık getirir. Erkeklere yabancı bir bölgeye ait olan kadınların bu tutumu, kocalarının/ oğullarının karşı
cinsten uzaklaşmalarında, sevgiyi hemcinslerinde aramalarında etkendir.
Kıskançlığın benzer boyutu, erkeklerin eşleri üzerinden de verilir. Müşfik’in yakın dostlarından biri olan Sadun’un karısı Râna,
Müşfik aralarına girene değin kocasının hayatındaki en önemli kişidir: “Ben onun her şeyiydim. Biliyordu, biliyordum bildiğini. Yolumuza bir ağustos güneşi gibi kavurucu, kurutucu Müşfik çıkana
değin. Değdiğini eriten sular gibi çıktı yolumuza.” (Karasu, 2009b,
s.105) Kocasının dostluğunu kıskanan Rânâ’nın bu hissi Müşfik tarafından eleştirilir:
Rânâ’nın kocası kimseyi sevemez miydi ömrü boyunca? Birinin varlığından hoşlanamaz mıydı? Her anı karısının mı olmalıydı, karısınınkinden başka bir hayat karışmamalı mıydı hayatına? (Karasu, 2009b,
s.115)

Bir erkeğin hayatındaki tek insan olmanın imkânsızlığına inanan Müşfik, Rânâ’nın dostu Sadun’la ilişkisini etkileyen bu tekelci,
kıskanç sevgisinden mustariptir. Talha’nın karısı Lerzan da kocasının Müşfik’le yakınlığından bir müddet sonra rahatsızlık duymaya
başlar: “Ancak bir gün geldi, canım sıkılmağa başladı. Kıskançlık gibi
bir şey...” (Karasu, 2009b, s.129) Erkeklerin dostlukları, ne annelerin
ne de eşlerin hoşuna gider. Kocalarını kıskanan kadınlar bir müddet
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sonra bütün ilgilerini çocuklarına yöneltir. Nitekim Rânâ’nın, “Çocuğum var, her şeye karşı o koruyacak beni, bir oğlum olacak, olmalı, olur inşallah.” (Karasu, 2009b, s.134) sözleri, daha karnındayken
çocuğunu, kocasına ve Müşfik’e karşı kazanılmış bir zafer gibi görmesi ve koz olarak kullanması, gebeliği ile kendini üstün bir konuma
sokması, onun ileride Dilâver ya da Nimet gibi bir anne olacağının
sinyallerini verir. Böylelikle kadınlar, kısır döngü içerisinde önce
eşlerini, sonra çocuklarını sevgileri, kıskançlıkları ile boğan; sonucunda hem kendilerini hem eşlerini ve çocuklarını mutsuz eden bir
kimlik kazanırlar. Anne-çocuk ve karı-koca ilişkilerinin kadının erkeği kıskanması üzerine kurulması, öykülerdeki çatışmanın dinamiğini teşkil eder:
Bir akşam eve dönünce onu kapının önünde bulduk. O gece, ertesi
gece, daha ertesi gece-geceler art arda sıralandı, haftalar aylar sıralandı- biribirilerini seviyorlardı. Kıskandım, dayanamayacak denli
kıskandım. (..) Uzaklaştırdım ama bir gün gene geldi. Sadun’suz yapamıyor, edemiyordu. Bunu anladım, Sadun’u ele geçirmem gerektiğini
bildim. Bir su gibi sızıyordu aramıza artk. Ördek tüyleri suyu emiyordu. Sadun’un benim olması için Müşfik’in bir kusuru çıkmalıydı ortaya. Çıktı da, daha doğrusu, çıkardım da… (Karasu, 2009b, s.112-113)

Benzer bir ilişkiler ağı Lağımlaranası ya da Beyoğlu’nda yer alan
“Aşk” adlı opera librettosu ile ondan uyarlanan “Sevilmek” adlı radyo oyununun merkezinde de konumlanır. Evli bir çift (“Aşk”ta Riyan ve Sinan, “Sevilmek”te Esin ve Sinan) ile kocanın erkek arkadaşı
(“Aşk”ta Rasin, “Sevilmek”te Ercan) arasındaki ilişkilerin sorgulandığı anlatılarda erkeğin evliliğinden önceki yaşantısına ait unsur konumundaki erkek arkadaş, karı koca arasına giren üçüncü bir şahıstır:
“Gelen kişi, onların nasıl olduklarını anlamak için gelmiştir, adeta
denetlemek için. Ve oyun boyunca da aslında iki erkek geçmişteki
ilişkilerini tartışırlar. Ve adam aslında evliliğinden hoşnuttur, fakat
ayrılmış olmaktan da üzgündür. Gelen onların mutluluğunu bozmamak üzere ayrılır, ama ardında da çok büyük bir problem bırakır.”
(Özgüven, 2012, s.384) Bu ilişki biçimini Karasu 27.02.1970 tarihli
mektubunda “birbirini sevmiş iki adam ve karısından oluşan üçgen”
(2013, s.91) ifadeleriyle izah eder. Başkişilerin eşleri durumundaki
Riyan ve Esin’in kocalarını eski erkek arkadaşlarıyla paylaşamamala30
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rı çatışmanın zeminine yerleşir. Evliliğindeki konumunu arkadaşlık
ilişkisine göre belirlemeye çalışan iki kadın, eşleriyle aralarına giren
üçüncü kişiyi sevmeye çalışsalar da bunu başaramaz ve kıskançlık
duygusunun önüne geçemezler:
Evlendiğimiz gün, mektubunuz geldi. O güne değin sözünüzü hiç etmemişti ama en güzel günlerini benimle paylaşmak istemediğini öyle
belli ediyordu ki bekliyordum, karanlıktan, birinin sıyrılıvermesini...
Sizdiniz o... Yıldızlar kaydı o gün, elinden bırakmıyordu mektubunuzu. Saadet dilekleri vardı belki o mektupta ama okumadım, okumadı
bana. Daha o gün aramıza girmiştiniz. Merak ediyordum sizi. Kıskançlık duymamağa, sizi sevmeğe çalıştım... (Karasu, 2004, s.195-196)

Hem Troya’da Ölüm Vardı’daki öykülerde hem de “Aşk” ve
“Sevilmek”te, kıskanç kimlikleriyle tek bir vasfın sembolü olmaları
bakımından kart karakter özelliği gösteren bu kadınların ortak noktası ben-öteki çatışması içerisinde öteki’yi temsil etmeleridir. Bu durum, iki erkek arasındaki ilişkiyi bozan, ilişkiye zarar veren üçüncü
kişi olmalarından kaynaklanır.

Sonuç
Duygu ve düşünce dünyasını alışılagelmiş tema ve kurgulardan
sıyrılarak özgün bir üslûpla dile getiren Bilge Karasu’nun eserleri
homoerotik temaları örtük ve gizil bir dille işler. İlk kitabı Troya’da
Ölüm Vardı’dan başlayarak bu temayı sürdüren sanatkârın Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, Kılavuz, Narla İncire Gazel, Altı Ay Bir Güz,
Göçmüş Kediler Bahçesi ve Lağımlaranası ya da Beyoğlu adlı eserleri
bu bakış açısıyla okunmaya müsaittir. Bir erkeğin erkeklere bakmasının, bakmaktan hoşlanmasının, yaşamını bu merkeze oturtmasının ayrı bir dil konuşmayı gerektirdiği düşüncesinin yansısı olan
metinlerde cinsellik okurdan algılanmayı bekleyen bir form içinde,
örtülü bir anlatımla sunulur; çoğu zaman önermekle yetinilir. Eşcinsel ilişkiler anlaşılmamak, korku, yalnızlık, doymamışlık, başkaldırma, bütünlenme, tüketme gibi farklı anlam kategorilerini barındırır.
Toplum/ toplumsal cinsiyet/ kimlik bağdaşıklığında kişinin
kendini tanımlayıp aidiyet kazanmasına yönelik çıkarımların ikili ve
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üçlü ilişkiler ağı çerçevesinde ele alındığı anlatılarda iki erkek, üç
erkek ve iki erkek bir kadın arasındaki karşılıklı ilgi ve bağ irdelenir.
Güven, bencillik, sahiplenme gibi dürtülerin yapıcı ve yıkıcı etkilerinin açımlandığı metinlerde ikili birliktelikler diğer herkesi dışarıda
bırakan, birbirlerinde tamamlanmayı ve bütünlenmeyi içeren özelliğiyle öne çıkar. Zamansal ve mekânsal sınırlılıkları aşarak karşısındakinde kendini bulmaya ve keşfetmeye uzanan bu süreç Narla
İncire Gazel ve Kılavuz romanları ile “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı”, “Mesih”, “İsabey’den (Fragman)” adlı metinlerde belirginleşir.
Arzu, tutku ve erotizmin başat unsurlar hâlinde görüngülendiği bu
ilişkilerde söz konusu duygular karşısındakinde var olmayı olanaklı
kıldığı gibi bazen de “Göçmüş Kediler Bahçesi”ndekine benzer şekilde ölüme, tükenişe, yok oluşa dönüşür. Altı Ay Bir Güz romanı ile
“Mesih” adlı anlatıdaki birlikteliklerde ise öğretmen-öğrenci, ustaçırak ilişkisini andıran bir dinamik söz konusudur. Nasıl ki sanatta,
bilgide, siyasette her aceminin, her yeni gelenin eğitilmesi gerekirse
eşcinsellikte de olgun taraf, yeni ve toy olanı eğitmek işini üstlenir.
İki erkek arasında yaşanan birlikteliklere kimi zaman kadın ya
da erkek üçüncü kişiler de dahil olur. Üç erkek arasındaki dostluğun
özellikle İsa-Yehuda-Yohanna üçgeninden hareketle kurgulandığı
bu ilişkilere kıskançlık hâkimdir. Troya’da Ölüm Vardı’da ve Altı Ay
Bir Güz’de ele alınan bu üçlü birliktelik, sevmenin, sevilene kıymaya
kadar varabilen uç noktasını göstermesi açısından dikkate değerdir.
Söz konusu ilişkiler ağında üçüncü kişinin kadın olduğu durumlar
da vardır. Eşitsizlik, kıskançlık, bencillik, sahiplenme duygularının
baltaladığı bu ilişkilerde kadınlar, anne ya da eş rolündedir. Troya’da
Ölüm Vardı’daki öyküler ile Lağımlaranası ya da Beyoğlu’nda yer
alan “Aşk” ve “Sevilmek” adlı metinler bu duruma örnek teşkil eder.
Kıskanç; çocuklarını/eşlerini arkadaşlarıyla paylaşamayan; varlıklarını onların üzerinden konumlandıran; hayatlarını, kendileri için
yaşam sebebi olan çocukları ve eşleri için feda etmekten çekinmeyen
kadınlar ilişkilerdeki tükenmişliğin, sakilliğin, bencilliğin adı olur.
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An Analysis of Reşat Ekrem Koçu’s
“Kızlarağasının Piçi” in the Context of
Queer Theory
Abstract
As a concept that stands against all kinds of norms, queer emphasizes that normativity is regulated by discourse, power and various information technologies.
Based on the point that feminism is not enough and reconstructs binary gender practices, queer theory, which stands by proposing to distribute the center
against all kinds of normative multitudes, is both an activism and a scientific
field of study. Reşat Ekrem Koçu has experienced his life as a queer and could
not find a source for his sexual subjectivity in the heteronormativity he was in.
His historical narratives are an appeal to the homosocial Ottoman culture. The
author’s queer subjectivity has permeated his texts. This study will trace Reşat
Ekrem Koçu’s queer subjectivity in the story of “Kızlarağasının Piçi”.
Key Words: queer, Ottoman, homosocial, Reşat Ekrem Koçu, discourse.

Normun Karşısında Bir Alan ve
Bu Alanın Deneyimlenmesi
İktidar aracılığıyla cinselliğe ilişkin söylemler ve bunların işaret ettiği anlamlar ilk çağlardan moderniteye kadar çeşitli şekillerde değişmiştir. Foucault bunu Cinselliğin Tarihi’nde iktidar-söylem-bilgi bağlamında –ki Foucault’nun bu bağlamı queer teorinin1
önemli katalizörlerindendir- uzun uzadıya anlatır (Foucault, 2007).
Foucault’ya (2007) göre Batı toplumunda on yedinci yüzyıl itibariyle
cinselliğin bahsini açmak zor ve sakıncalı olmuştur. Cinsellik denetlenmesi gereken bir oluşum halini almış ve bu denetim için cinselliğe öncelikle dilde şekil vermek gerekmiştir. Cinsellikle ilgili söylemlerde cinselliğin mevcudiyetini alenen gösteren sözcük dağarcığında
düzenlemeler yapılmıştır. On sekizinci yüzyıla doğru, cinsellikten
söz etmeyi kendi mevcudiyetleri ve işlerlikleri için esas alan iktidar
2

1 Foucault’nun queer kurama katkıları için bkz: Tamsin, S. (2000). Foucault and Queer
Theory. Cambridge: Icon Books.
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oluşumları ortaya çıkmıştır. Bu iktidar oluşumları için cinsellikten
yalnızca hor görülecek ya da hoş görülecek bir şey olarak konuşmak yetmez, aynı zamanda cinselliğin herkesin azami iyiliği için
en yüksek verimlilikle kullanılması bağlamında konuşmak gerekir.
Cinsellik yargılanmaya ve yönetilmeye başlar. On dokuz ve yirminci
yüzyılda cinsellik, ekonomiye ve demografiye konu olabilen bir noktaya gelmiş, üreme dahilinde olmayan pratikler dışlanmış, kuraldışı
hazlara çekidüzen verilmiştir. Tıp ve hukuk gibi bilgi iktidarlarıyla
cinsellik düzeni kurulmuş, sapmalara cezalar ve tedaviler uygulanmıştır (Foucault, 2007, s.11-35).
Queer kuram, Foucault’nun cinsiyet felsefesine dair fikirlerini
geliştiren Judith Butler2 ile birlikte; cinselliğin iktidarın işlemesinde
merkezî bir tertibat olduğu düşüncesinden hareketle gelişmiştir. İktidarın kimlikleri düzenlemesinde kullandığı en önemli araçlardan
biri cinselliktir. Cinsellik tıbbileştirilebilen, siyasileştirilebilen, ekonomikleştirilebilen, ahlaka, demografiye konu olabilen bir yaşayış
unsuru olmuş; ve iktidar tarafından bu hareket alanlarınca cinselliğe
dair söylemler üretilmiştir. Cinselliğe dair üretilen söylemler, onun
karşısında duracak bir direnişin varlığını da mümkün kılmıştır.3 Yapısı gereği iktidarla iç içe olan bu direniş, kısa vadede aktif ve saldırgan olabileceği gibi; uzun vadede anlamları ve söylemleri dönüşüme
uğratma potansiyeli taşıyan ılımlı görünen fakat dönüştürücü güce
sahip bir direniş de olabilir. Bu noktada queer; söylemlere ve pratiklere göre norm olarak belirlenmiş/norm olarak kabul edilegelmiş
şeylerin karşısında duran bir kavram olarak bu direnişin içinde yer
alır. Reşat Ekrem Koçu, hayatını ve eserlerini kurgulayışında aleni
bir eşcinsellik söylemini hiçbir zaman benimsememiştir; fakat tarihe
odaklandığı ve günün anlatısına eklemlediği vakalar, kişiler, durumlar, içinde bulunduğu heteronormatif gücün karşısında alternatif bir
söylem üretmesi ve bir dönüşümün imkânına kapı aralaması bakımından bu direnişin içinde yer alır.
Queerin işaret ettiği anlam alanı öteki/ötekilik üzerinedir. Reşat
Ekrem Koçu’nun eserlerine ve hayat deneyimine bakıldığında bu ha2 Judith Butler, 1990’da Cinsiyet Belası ile queer kuramın kurucu metinlerinden birini yazmış ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına feminizm içinden yeni bir perspektifle bakmıştır.
3 Foucault’ya göre iktidarın olduğu yerde direniş de vardır.
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yatı cinsel öznelliği bakımından queer olarak yani öteki olarak deneyimlediği görülür. Fakat o sadece cinselliği yüzünden öteki değildir;
o yazınsal türlerin sınırlarını bozarak kendince türler oluşturmuş ve
çizilen çerçevelerin dışında kalmıştır; ulus tarih yazımının karşısında kendi anlatmak istediği tarihi yazmıştır; üreme fetişizminin karşısında durmuş toplumun düzeninde kaygı oluşturmuştur, akademide tahakküme biat etmemiştir; tüm bunlar dolayısıyla da ötekidir.
“Queer” kelimesinin devingenliği “eşcinsel”in ötesinde, bu kelimenin bütün norm-dışıları kapsayan, tözcü temsillerin karşısında
bir anlamla dolmasından gelir. Bu anlam öylesine dinamiktir ki, İngilizcedeki ilk halinden, önce cinsiyet eşitliği mücadelesinde avantaja çevrilerek kullanılan şekline, sonra hızla4 tüm eşitsizliklerin ve
kimliklileşmenin karşısında başvurulan bir kaynağa dönüşmüştür.
Queerin akışkan yapısı düşünüldüğünde, kuram tüm sapmaları, kimlikleri, gayritabiilikleri, özcü kategorileri yapısökümüne
uğratır. İnsan olmak normsa insan-dışıyı, heteroseksüellik normsa
çok yönlü cinsel arzuyu, azınlıkları, azınlık dinlerini, dinsiz azınlıkları, işsizleri, evsizleri, sakatları, çoğunluğun onaylamadığı evrensel
teorileri, çoğunluğun dışında kalan bütün inanışları, inanmayışları,
kutupta eriyen buzulları, göç karşıtı politikaları ve tüm öteki oluşları
işaret eder.
Bu çalışmada Reşat Ekrem Koçu’nun “Kızlarağasının Piçi”
hikâyesini queerin cinsiyetçi temsillerin altını oyan perspektifinden
ele alsak da, edebi düzlemde Halid Ziya’nın “Ferhunde Kalfası” evliliğin norm kabul edildiği ve evlenemeyen kadının evde kalmış olarak işaretlendiği bir ötekilik bağlamında; Aşkı-ı Memnu’nun Beşir’i
ırkı ve yalıdaki hazin sonu bağlamında; Araba Sevdası’nın Bihruz’u
kendi kültürüne yabancılaşmışlığıyla ötekilik bağlamında; Ahmet
Mithat’ın Felatun Bey’i norm olan Rakım’ın karşısında yalnızlaşması
ve dışlanması bağlamında; Oğuz Atay’ın Hikmet Benol’u yaşamın
norm olduğu bir oluşta yaşamak için bir neden bulamaması bağlamında, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı eylemin norm olduğu bir
yerde eylemsizliği bağlamında norm atfedilenin dışında kalışlarıyla
queerdir.
4 Judith Butler’ın kavramın anlamının esnemesi yolundaki katkısı burada önemlidir.
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Edebî metinlerde heteroseksüel cinsiyet kimliklerine alternatif oluşturan anlatılara bakıldığında Osmanlı klasik edebiyatındaki
homoerotik arzu nesnesi “mahbûb”dan, Enderunlu Fazıl’ın Hûbânnâme’sine5, Ahmet Rasim’in kadın eşcinselliğini işlediği Hamamcı
Ülfet’ine, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Abdülhak Şinasi Hisar’ın
metinlerindeki belli belirsiz eşcinsel göndermelere, Şahabettin
Süleyman’ın kadın eşcinselliğini konu edinen Çıkmaz Sokak adlı
oyununa, Mehmet Rauf ’un lezbiyen ilişki sahnesinin yer aldığı Bir
Zambak Hikâyesi’ne, Nahit Sırrı Örik’in pek aşikâr olmayan queer potansiyellerin yer aldığı Tersine Giden Yol romanına, Sait Faik
Abasıyanık’ın Semaver, Şahmerdan ve Havada Bulut, Alemdağ’da
Var Bir Yılan’daki homoerotik potansiyeller taşıyan öykülerine, Kemal Tahir’in eşcinselliğin olumsuzlandığı Devlet Ana’sına, muhtelif
cinsiyet halleriyle Attila İlhan’ın Fena Halde Leman’ına, Murathan
Mungan’ın geçişken cinsel kimlikleri içeren Üç Aynalı Kırk Oda’sına,
Bilge Karasu’nun eşcinselliğin merkeze çekildiği Kılavuz’una, Selim
İleri’nin cinselliğin geçişkenliğinin sergilendiği Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi gibi romanlarına, cinselliğin temalaştırıldığı bir
edebiyatın varlığından söz etmek mümkündür.
Aktivizmin yanı sıra bir akademik çalışma alanı olarak queer,
sosyoloji, felsefe, psikoloji, politika, antropoloji, tarih gibi birçok disiplinin varlığını gerekli kılar. Bu çalışmada, bir tarihçi, edip, folklorcu, sosyal bilimci akademisyen olarak Reşat Ekrem Koçu’nun Kızlarağasının Piçi adlı hikâye kitabındaki “Kızlarağasının Piçi” hikâyesi
queer yansımaları ve bu yansımaların sembolik ve sosyolojik anlamlarını henüz bir metodolojisi olmayan (olduğu anda zaten kurama
aykırı bir şey yapıldığını düşündüren) queer edebiyat eleştirisi bağlamında inceleyeceğiz.

Queer Edebiyat Eleştirisi Bağlamında
“Kızlarağasının Piçi”
Kızlarağasının Piçi, ilk olarak 1933 yılında basılmış, içinde yedi
adet hikâye/bölüm olan bir eserdir. Eser için tarihî, kurgusal, akademik, sohbet, inceleme gibi başlıklarından bir saptama yaparak ese5 Güzel Oğlanlar Kitabı
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rin hangi türden olduğunu söylemek oldukça zordur, çünkü yazar
her hikâyede Osmanlı vakanüvislerinden alıntılar yaparak ve alıntı
yaptığı kaynakları dipnotlarla, sayfa numaralarıyla belirterek okuyucuya sunar; fakat aynı zamanda yazar olarak söze karışıp yer yer
kendi yorumunu da katar; zaman zaman da tamamen bir anlatıcı
olarak görünmez olup metinle okuru baş başa bırakır. Eserin türünü
belirleyemeyen okur için yazarın kitabın başında söylediği şu sözler
dikkat çekicidir:
Bunlar, tarihten çıkarılmış küçük küçük sahneler, portrelerdir. Modeller hakikidir, şahıslar uydurma değildir. Hadiseler yazdığım gibi cereyan etmiştir. Fakat bunlar, bir fotoğrafla çekilmiş değil, fırça ve boya
veyahut kalemle yapılmış resimlerdir. (Kızlarağasının Piçi, s.11)

Eserin kendisi queer melezliğin bir parodisi olarak okunabilir çünkü yazarı gibi merkezsiz ve tanımların dışındadır. Eserde yer alan yedi hikâyenin ilki, kitaba adını veren “Kızlarağasının
Piçi” hikâyesidir. Hikâyenin olay örgüsü şu şekilde özetlenebilir: IV.
Murat’ın ölümü üzerine varisi Sultan İbrahim tahta çıkar. Sultan
İbrahim’den bir erkek evlat isteyen Kösem Sultan ve devletin ileri
gelenleri her gece bir başka cariyeyi Sultan İbrahim’in huzuruna çıkarırlar. Bu sırada Kızlarağası Sünbül Ağa da Zafire adlı bir Gürcü
güzelini Sultan İbrahim’e ikram etmek üzere satın alır fakat bir zaman sonra Zafire’nin aslında hamile olduğu anlaşılır ve Zafire bir
erkek çocuk dünyaya getirir. İsmi Osman olan bu çocuğu Sünbül
Ağa evlat edinir ve Osman artık “Kızlarağasının piçi” olarak çağırılır.
Sultan İbrahim de aynı anda Turhan Sultan’dan bir erkek çocuk
sahibi olur, fakat Zafire’ye ve Osman’a karşı da çok ilgilidir. Kösem
Sultan ve Turhan Sultan bu ilgiden rahatsız olur. Bir gün Sultan İbrahim havuz başında Osman ve Zafire ile ilgilenirken Turhan Sultan,
Şehzade Mehmet ile yanlarına gelip Zafire’ye hakaretler eder. Sultan
İbrahim bunun üzerine bir anlık cinnetle oğlu Şehzade Mehmet’i
alıp havuza fırlatır, Şehzade son anda ölümden döner.
Sünbül Ağa bu elim olay üzerine korkar ve Zafire ile Osman’ı
alarak Mısır’a gitmek için bir gemiye biner. Bindikleri gemi korsanlar tarafından ele geçirilir ve Sünbül Ağa öldürülür. Zafire, Osman
ve diğer cariyeler esir alınıp Malta’ya götürülür. Maltalılar Osman’ı
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Sultan İbrahim’in oğlu Şehzade Mehmet sanıp özel ilgi gösterirler.
Zafire kısa bir süre sonra ölür ve Osman sahipsiz kalır. Osman’a
“Döminik dö Sen-Toma” adı verilir ve bir manastıra gönderilir.
Maltalılar, Osman’dan umdukları istifadeyi alamazlar ve
Osman’ın İbrahim’in oğlu olmadığı anlaşılır. Osman, Türk ordusunda nifak çıkartması teşebbüsüyle Girit Savaşı’na gönderilir. Başarılı
olamaz ve otuz dört yaşında veremden ölür.
“Kızlarağasının Piçi” hikâyesinde anlatının odağı başlığın da işaret ettiği üzere IV. Murat’tan sonra başa geçecek olan Sultan İbrahim’in
cariyesinin gayri meşru oğlu Osman’dır. Fakat yazar bu kısa hikâyeyi
iki kuşak öncesinden alarak anlatmaya başlar. Hikâyenin doğrudan
Osman üzerine yoğunlaşması beklenirken IV. Murat’ın mey ve mahbup âlemlerinden bahseder, yeri gelir IV. Murat’ın mey ve mahbup
âlemleri Divan edebiyatından bir nazımla desteklenir:
IV. Murad kadından nefret ediyordu. Onun sevdiği iki şey vardı:
mey ve mahbub. “Mey ve mahbub” alemlerinde de en samimi, candan arkadaşı, Revan Seferi’nden dönerken beraber getirmiş olduğu
“Emirgûne Han” idi. Emirgûne Han’ın, Boğaz’ın Rumeli sahilinde,
latif bir sahilsarayı vardı. İşte bu sahilsaraydadır ki “Revan fatihi”nin
mahrem meclisleri kurulurdu:
Nizar olmuş tenin görmekle Leyla sana râm olmaz
Hüma saydine târ-i ankebut ey Kays dâm olmaz
Zaman-ı işret fevt itmek olmaz fırsat eldeyken
Hemişe meclis amade, hemişe elde câm olmaz
Kemîne beden olmak âşıka baht ü saadettir
Sana ey padişah-ı hüsn kim kemter gulam olmaz
Nihayet bulmaz ol yâr-i güzinin hüsn ü evsafı
Hâdis-i hattı yetse kıssa-i zülfü tamam olmaz […]” (Koçu, 2016, s.14)

Yazarın, queerden bahsin olmadığı Osmanlı dönemi için IV.
Murat’tan hikâyeyi başlatması boşuna değildir, bununla yazar kendi
duygulanımlarının da hissedildiği homo-zamansal6 dönemi anlatıya
dahil eder. Çünkü IV. Murat queer bir padişahtır.7 Erkek eşcinsel6 Yazarın içinde bulunduğu heteroseksüel zamansallıkta varoluşunu anlamlandırdığı
tarihî bağlam.
7 Evliya Çelebi, Seyahatname’sinin 1. cildinde IV. Murat’ın Revan Seferi’nde aynı zamanda
kendisine cinsel hizmetlerde de bulunacak bir Acem bulduğundan bahseder. Bu seferden
dönerken beraberinde getirdiği Emirgûne Han’dır. (Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi
Seyahatnâmesi: İstanbul, 1. Cilt 443)
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liğinin tarihsel ve cinsel bir norm olduğu bu dönemin padişahının
homoerotik arzusu anlatıcının tahayyülünde görüleceği üzere savaş,
cenk ve yiğitlik anlatılarından daha heyecanlı bir dile sahiptir, nitekim bu bölüm için şiirin lirizminden faydalanır. Metinler anlamlar
ve çıkarımlar üretilmesine yardımcı olan bilgi nesneleridir (Todorov, 2014, s.33) ve metinlerin bu yönleri dili kullanarak onu üretenlerin yaklaşımlarını ve yönelmelerini anlamlandırmada önemlidir.
Hikâyede yazar-anlatıcının8 queer tahayyüllerini yansıtan ilk
ipucu “Bir gece, Hocapaşa Mahallesi imamının genç ve güzel oğlu
camiden kapı karşı olan evine fenersiz gelirken tebdil-i kıyafetle gezmekte olan Sultan Murad’a rastlamıştı.” (Koçu, 2016, s.13) cümlesinde “imamın genç ve güzel oğlu” betimlemesidir. Yazar anlatıcının
kendinden reel düzlemde yaşça küçük olduğu aşikâr olan imamın
oğluna sıfat olarak “genç”i ve “güzel”i seçmesi kalıplaşmış ve atanmış fiziksel cinsiyet özelliklerine karşı sıfatların norm kullanımlarının homo-duygulanımla altüst edildiğini gösterir. Genç ve güzel
olma durumu edebî metinlerde ekseriyetle dişi olmaya işaret eder.
“Güzel”in göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin
karşıtı –örneğin; güzel kız, güzel çiçek-; güzel kız veya kadın9 gibi
anlamları vardır. Chomsky’ye göre yüzeyde görünen yapılar derin
yapıları anlamlandırmada bir yol sunarlar ve bir cümlenin sözlük
birimlerinin sıralanışında dil bilgisinin değil, bireyin düşündüklerinin ve ürünün üretildiği zihinsel koşulların etkisi vardır (Chomsky,
1965). Nitekim kadrajını padişahtan alelade bir oğlan figürüne
çevirdiğinde anlatıcı genç ve güzel olanı –bu sıfatların tüm anlam
yüküyle ve işaret ettiği potansiyellerle- görmektedir. Zira hikâyenin
bundan önceki kesitlerinde IV. Murad’ın üvey ağabeyinden, annesi Kösem Sultan’dan, yeniçeri ağasından, geceleri camlara tırmanan
casuslardan bahis geçer, fakat bunları tasvirde böyle sıfatların kullanılmasına gerek duyulmamıştır.
8 Reşat Ekrem Koçu’nun metinlerinde anlatıcı ve yazar ayrımı silikleşmiştir. “Kızlarağasının Piçi” adlı hikâye kitabındaki metinlerde yazar yer yer akademik referans sistemine
dayanarak Osmanlı vakanüvislerinden alıntılar da yaptığı için metinleri tamamen edebî
kurmacalar değildir; dolayısıyla kurmaca metinlerdeki anlatıcı, Koçu metinlerinde anlatıcı-yazar olarak tek bir sese dönüşür.
9 Bkz. TDK sozluk.gov.tr
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Hikâye IV. Murat’ın kişilik özelliklerinin tasviriyle devam eder.
Yazar anlatıcının IV. Murat’ın anlatılmasında seçtiği ve odaklandığı
kişilik özellikleri önemli ve ilginçtir. Zira hikâyenin gidişine bakıldığında hikâye, Osman’ın hikâyesidir fakat IV. Murat’ın yakışıklılığı,
kadın düşmanlığı, sevgilisiyle âlemleri anlatıya eklemlenir.
IV. Murad iriyarı ve yakışıklı bir adamdı. Ok ve cirit atmakta üstüne
kimse çıkamazdı. Sekiz Arnavut kalkanını ciritle delerek Budin’e, on
iki cebeyi okla delerek Mısır’a göndermişti. Cülusundan beri sarayda
kadın hüküm ve nüfuzuna, kadın entrikalarına hatime çekmişti. IV.
Murad kadından nefret ediyordu. Onun sevdiği iki şey vardı: mey ve
mahbub. “Mey ve mahbub” âlemlerinde de en samimi, candan arkadaşı, Revan Seferi’nden dönerken beraber getirmiş olduğu “Emirgûne
Han” idi. Emirgûne Han’ın, Boğaz’ın Rumeli sahilinde, latif bir sahilsarayı vardı. İşte bu sahilsaraydadır ki “Revan fatihi”nin mahrem meclisleri kurulurdu. (Koçu, 2016, s.14)

Yazar anlatıcının hikâyede zihni İstanbul Ansiklopedisi’nin karnavalesk, dağınık ve oradan oraya sıçrayan dili gibi esnek ve ilgisini
çektiği sürece konuya her şeyi dahil etmeye meyillidir. IV. Murat’tan
söz açtığı bu dokuz cümlelik paragrafta sadece ikinci ve üçüncü
cümleler padişahın siyasi-askerî yönüyle ilgili, diğer cümleler duygusal-cinsel yönüyle ilgilidir. Yazarın anlatıda haz öğesine ve haz
pratiklerine odaklanması hazzın queer takibidir. Bu takibi şimdiye
dek bir normativite içinden gerçekleştirmez. IV. Murat için herhangi
bir cinsel normatif değer içinden konuşmaz. Nötr bir anlatım vardır. Yargılama, kınama yahut özlem hissedilmez. Fakat tüm bunları
anlatıya dahil ediyor oluşu bireyi arzularıyla, hazlarıyla izlediğini ve
bu takibin bir duygulanım takibi olduğunu gösterir. Bu da yazarı ve
anlatıyı queerleştirir. Kadın-erkek ontolojik zıtlığında ele alınan padişahın karakter özellikleri mizojiniden10 bahisle homoerotizmde ve
homososyallikle11 sonlanır. Padişahın mizojinistliği ve bunun anlatıdaki yansıması yazarın bakışıyla ilgili bir şey ifade eder mi? Bunu
anlatının homososyal pratiklerle devam etmesi üzerinden yorum10 Kadın düşmanlığı.
11 Toplumda kadın sosyalliğinin kısıtlamalarından dolayı bir fenomen olan homososyalliği; Ze’evi, on sekizinci yüzyıl ortalarına kadar kadın ve erkeğin aynı cinsiyete sahip
olduklarına dair tek cinsiyet modelinin geçerli olmasıyla ilişkilendirir (Ze’evi, 2008, s.196)
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lamak zordur, fakat yine de IV. Murat’ın betimlenmesi için anlatıya
seçilen heteronormatif cinselliği istikrarsızlaştıran (Sarıtaş, 2018,
s.250) mizojini konusunun bir şeylere tekabül etmediğini söylemek
de güçtür.
Anlatı zamanında 26 yaşında olduğunu hesapladığımız IV. Murat için yazarın “güzel” yerine “yakışıklı” sıfatını tercih etmesi yazar anlatıcının homoduygulanımını harekete geçiren yaşların daha
küçük –daha ileride göreceğimiz üzere 14-18 arası erkek çocukları- yaşlar olabileceğine işaret eder. Yakışıklı; güzel, gösterişli erkek12
demektir ve bir sıfat olarak tercih edileceği zaman “erkekler için kullanılmaktadır” (Gündoğdu, 2018, s.43). Yazar 26 yaşındaki padişahı
tanımlarken hetero bir bakıştan bu sıfatı kullanır, fakat imamın zavallı oğlunu tanımlarken “güzel”i tercih eder. Osmanlı toplumunda
oğlancılığa -ve hemcins arzusunun bir türü olan cemâl aşıklığınaher zaman sınıf farkı eşlik eder.13 Yazar anlatıcının “zavallı” diyerek
ve sosyal sınıfını belirterek anlatıya kattığı imamın oğlunun güzelliği
bu türden bir erkek eşcinselliğinin işaretlerinin kapısını aralar.
Bir söylem parçasının hangi saiklerle, hangi bağlamda (Dijk,
1997, s.37) ve zihnin hangi süzgeçlerinden geçerek oluşturulduğunun takibini yapabilmek için bilinçdışının söyleme yansımasının
takibinin yapılması gerekir. Zira bilinçdışının kendini ifade imkânı
bulduğu araçlardan biri de dildir. Bilinçdışının bu tezahürü oldukça
dolambaçlı ve silik de olsa, yazarın özel hayatını ve diğer metinlerini
kapsayan bütüne bakıldığında doğrulanabilir niteliktedir. Nitekim
dil ile zihin arasındaki güçlü bağ göz önüne alındığında bir zihinsel
uğraş ürünü olan edebi metinler de bu tarz tezahürlerin izini sür12 Bkz. TDK sozluk.gov.tr
13 Literatürdeki adı “pederasti”dir ve yetişkin bir erkekle yaşı genellikle on iki ile on yedi
aralığında değişen bir delikanlı arasında yaşanan, her zaman cinsel temasla sonuçlanmasına gerek olmayan, yetişkin erkeğin gence yakınlaştığı ilişki türüdür. Genç erkeğin sakalı
çıkmaya başladığı andan itibaren yetişkin erkeğin ona ilgisi biter. Çünkü yetişkin erkekte
onu çeken görüntü delikanlının androjen (çift cinsiyetli ya da cinsiyetsiz) görüntüsüdür
(Dynes, 1990, s.959) Detaylı okuma için bkz: Dror Ze’evi, Müslüman Osmanlı Toplumunda Arzu ve Aşk, Brenda Love “Scopophilia”. The Encyclopedia Of Unusual Sexual Practices.
William A. Percy, Pederasty and Pedagogy in Archaic Greece. Yaron Ben-Naeh, Moshko
the Jew and His Gay Friends: Same-sex Sexual Relations in Ottoman Jewish Society. Leslie
Peirce, Seniority, Sexuality, and Social Order: The Vocabulary of Gender in Early Modem
Ottoman Society
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mekte geniş bir çalışma sahası sağlamaktadır. Normun yasaklarına
karşı üreticinin bilinçdışında saklı kalan tavır, güdü ve anlamlar
edebî metinlerde retorikte kendine ifade alanı açar, nitekim “ideolojiler çoğu zaman metinde ve konuşmada sadece dolaylı olarak ortaya
çıkarlar” (Dijk, 2015, s.29). Bilinçdışı, kullanıma ancak dil üzerinden
müsait olur (Bowie, 2007, s.55); dil, arzunun yeri yurdu, arzunun
üretim ve dönüşümünün başat mekanizması olduğu için (Bowie,
2007, s.85) her yazınsal “olgu” yazarın anlamlarıyla yüklüdür (Booth,
2012, s.122) ve anlam açıkça, söylenenin, yaşananın, gözlemlenenin
“altında”, “üstünde” ya da “yanında” bulunandır (Rifat, 2001, s.15).
Yazar anlatıcı IV. Murat’ın duygusal-cinsel öznelliğinden bahsettikten sonra Şeyhülislam Yahya Divanı’ndan homoerotik çağrışımları
olan bir gazel ekler hikâyeye. Divan edebiyatı mazmunları, içinde
barındırdığı gizli anlamlardan dolayı cinsiyetin aşikâr olmadığı yapılardır. Zira şairin seslendiği sevgili her iki cinsiyete de uyumludur.
Andrews ve Kalpaklı, Osmanlı şiirinin cinsiyetsiz kurgulandığından
ve androjen bir karaktere sahip oluğundan bahseder (2018). Yazar
burada özellikle homoerotik tonun belirgin olduğu bir şiiri seçer.
Arzunun homoseksüelleşmesini beyitlerle üçüncü kişiler üzerinden
destekler ve başka kaynaklar, hemcins arzusunun ispatı için kendinden başka anlatıcılar, başka adresler sunar:
“(…)
Kemîne benden olmak âşıka baht ü saadettir
Sana ey padişah-ı hüsn kim kemter gulam olmaz14
Nihayet bulmaz ol yâr-i güzinin hüsn ü evsafı
Hâdis-i hattı yetse kıssa-i zülfü tamam olmaz15
(…)” (Koçu, 2016, s.14)

Divan şiirinde âşık, şairle özdeşleştiğine göre burada homoerotik söylemleri anlatıya taşıyan anlatıcı ile yazarın özdeşleştiğini işaret etmek mümkündür. Yazarın gayrimeşru doğan Osman’ın
hikâyesinde IV. Murat’tan bahis açarak Divan edebiyatına yönelmesi arzuların özneyi farklı ifade şekillerine yönlendirmesi olarak
14 “Sevgiliye kul olmak âşık için saadettir, kim sana kul olmaz ey güzel padişah”
15 “Saçları, yeni terleyen bıyıklarıyla o beğenilen yârin güzel vasıfları sonsuzdur,”
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yorumlanabilir. Gazeldeki mazmunlar yazar-anlatıcının ve onda
ifadesini bulan IV. Murat’ın ve Şeyhülislam Yahya’nın ortak anlam
ifadeleridir. Hat; ayva tüyü, gençlerin yüzünde yeni çıkan sakal ve
bıyık, sarı tüyler demektir. Hattın güzel olanı yeni bitmiş olanıdır
ki 14-15 yaşı ifade eder (Pala, 2010, s.196). Yine, “kemîn-kemtergulam”16 mazmunlarında sınıf farkının bulunduğu hemcins arzusunun yansıması görülür.
Yazar hikâyenin başka kesitine geçmeden önce IV. Murat’ın
hikâyesini şu cümlelerle sonlandırır: “Su testisi su yolunda kırılır,
derler. Herkes onun işretle öleceğine kanaat getirmişti.” (Koçu, 2016,
s.14) Yazarın fikrini desteklemek için halk deyişinden yararlandığı
bu ilk cümle homososyal pratiklere karşı bir kınama ve bu pratiklerden kaçış duygusunu barındırır. Bu durum Butler’ın tabiyet sorunsalıyla açıklanabilir. Butler’a göre (2015) anlamlı bir varoluşun,
içine doğulan ortamdan bağımsız düşünülmesi imkânsızdır. Özne,
varoluşunu anlamlandırmak için hem tabiyete ihtiyaç duyar hem de
ben’in duyduğu tabiyetten memnuniyetsizlik duyar. Tabiyet aynı zamanda özneyi üretir. Tabi kılınmaya bağlılık iktidarın işleyişi sonucu
oluşur, iktidarın bu tarz işleyişi bu psişik etkide açıklığa kavuşur ve
bu da iktidarın yapıp ettiklerinin en sinsisidir (Butler, 2015, s.15). İşret âlemlerinin, mey ve mahbub âlemlerinin bahsini heyecanla açan
yazar kendi arzusundan feragat edip iktidarın arzusunu hatırlayarak
normatifliğin bilincine varıp bunları olumsuzlar. Bu cümlelerde cinsiyet normlarına itaat ve bu normun dışında kalışları yargılama sezilir. Su testisinin su yolunda kırılması, bir kişi ya da şey hangi amaca
hizmet ediyorsa o uğurda bir kazaya uğraması, yok olması demektir
(Aksoy, 1995, s.434). İşret meclisi kadınların giremediği, şarabın, şiirin, afyonun, sohbetin ve homososyalliğin mekânlarındandır. Nevî16 Gulam, delikanlı, köle, genç hizmetkâr demektir. Gulamlar hemcinsler arası ilişkilenmelerde Osmanlı toplumunda önemli yer tutmuştur. Eski Osmanlı toplumunda erkekler
arası romantik ve tensel ilişkiler “gizlü ve aşikâre” icra edilmektedir. “Namertlerin tüysüztürüzsüz, bıyığı ve sakalı çıkmamış, güzelliği meydanda olan iyi huylu gılmana rağbeti,
güzel ve cazibeli kadınlara gösterilenden daha çoktur. Çünkü sevilen kadın bölüğünün
namahremleri avan [zorba] korkusundan gizli tutulur. Şimdi ise civanlarla arkadaşlık onlarla düşüp kalkma yolunda bir kapıdır ki bu kapı gizli, aşikâr hep açıktır. Bundan başka
henüz bıyığı terlememiş olan gençler, yolculukta olsun, oturakta olsun sahibinin yanındadır.” (Gelibolulu Mustafa Âli’den aktaran Delice, 2012, s.341).
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Zâde Atâyî Sâkînâme’de işret meclisini yatak odasına, işret gecesini
“şafak renkli peçeli gelin”e benzetmektedir (akt. Sarıtaş, 2018. s.79).
Hemcins tutkusunun alenen yaşandığı bu ortamlarda çokça vakit
geçirmeyi olumsuz bir tonla yorumlamak tabiyet kaygısıyla içinde
bulunulan heteronormatif pratikler üzerinden düşünmeye yeniden
dönmek demektir.
Hikâyede IV. Murat kesitini kapayan yazar daha sonra başka
bir queer karakter olan Şehzade İbrahim kesitine başlar. Şehzade
İbrahim’in queerliği cinsel öznelliğinden değil, bilginin söylemsel
oluşu dolayısıyla ortaya çıkan özne kategorizasyonlarından akli normativitenin dışında oluşundandır. Akılsal normativiteyi Foucault,
Deliliğin Tarihi’nde sorgular. -Eğer böyle bir kategori varsa- delilik
kategorisine kimlerin girdiği, toplumun kimleri deli ya da akılla
ilgili problemi olanlar olarak kodladığı din, bilim gibi kurumların
ürettiği bilgi söylemleriyle tarihsel olarak değişmiştir. Fakat deliler
yahut hislerini yoğun yaşadığı için deli kategorisinde değerlendirilenler queerin konusudur. Çünkü tarihsel olarak üretilen hakikatlerin dışında kalmışlardır. Bu kendilik deneyimleri, toplumsal yapının
ötekileştirdiği, toplumdaki tanımlanmış düzen kuralarının dışına
itilmiş marjinalliklerdir. Akıl deneyimi ve akılsızlık deneyimi arasındaki ayrışma delilerin bir öteki olarak toplumda konumlanmasına neden olmuştur. Her halükârda insan aklı normalliği düzleminde
toplumsalın dışında konumlanan deliler, tarih boyunca ya kapatılmış ya tedavi edilmiş ya da özgürce dolaşmalarına izin verilmiştir
(Foucault, 2015). Şehzade İbrahim’in durumunda akılsal normun
dışında kalış, sosyal statüden dolayı ötekileştirmenin sosyal sınıfın
sınırları içinde kaldığı bir deneyimdir.
Queer kuramın öteki olma ve öznellik deneyimlerini anlamlandırmada çokça başvurduğu düşünür Foucault’nun Deliliğin
Tarihi’nde anlattığı kapatılma Şehzade İbrahim için de geçerli olmuştur. “Şehzade İbrahim Harem-i Hümayun’un bir odasında kapalıydı. Zaten hafif olan aklı üç kardeşinin feci ölümlerinden sonra
büsbütün bozulmuş, çileden çıkmıştı.” (Koçu, s.15) Yazarın Sultan
İbrahim’i ele alışında anlattığı üzere Şehzade İbrahim’in aklî öznellik deneyimi hislerin yoğun yaşanması, hassaslık, korku, tedirginlik,
heyecan, panik gibi duygularla karakterizedir. Şehzade İbrahim’in
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öznelliğini inşa sürecinde bedeniyle bütünleşen duyguları politiktir,
çünkü duyguların inşası toplumsaldır. (Ahmed, 2004, s.60) Yazar
bu duruma acıyarak ya da merhamet ederek yaklaşmaz. Şehzade
İbrahim deliliğin ne olduğunu sorgulatırcasına gayet aklı başında
mantık yürütmeler yapar ve cevaplar verir. IV. Murat işretten öldüğü
için yerine Şehzade İbrahim geçecektir fakat abisinin ölüm haberine
inanmayan Şehzade bunun kendisinin öldürtülmesi için bir oyun
olduğunu düşünerek odasından çıkmaz. Ancak abisinin cesedini
gördükten sonra öldüğüne ikna olur. O hâlde onu queerize eden toplumun kendisidir. Delilik ya da akıl hastalığı ya da yazarın deyişiyle
“hafif olan akıl” (Koçu, s.15) olarak tanımlanan kendilik pratiği tıbbi bilimlerin adlandırdığı normatif ve iktidari sistemler tarafından
oluşturulmuş bir öznel deneyim alanıdır. Sultan İbrahim’in davranış biçimlerine yüklenen anlamlar toplum tarafından inşa edilmiş
söylemselliklerdir. Şehzade İbrahim’in kesiti queerin cinsel öznelliğin dışında kapsadığı diğer öznellikleri de göstermesi bakımından
önemlidir.
Şehzade İbrahim’den sonra anlatıya üçüncü bir queer karakter
dahil olur; Kızlarağasının Piçi. Diğer adıyla -yazarın da merhametle yaklaştığı- Osman, artık sultan olan İbrahim’den “döl almak” için
Kızlarağası Sünbül Ağa tarafından padişaha takdim etmek üzere
“kız zannıyla” saraya getirilen fakat sonra hamile olduğu anlaşılan
Gürcü dilberi Zafire’nin çocuğudur. Kutsal aile tanımlarının dışında
doğuşu ve hayatının bu yüzden sefil hâlde geçmesi, ona queer bir
ötekilik ve öznellik katar. Sultan İbrahim’in Zafire’yi ve Osman’ı kendi çocuğundan daha çok bağrına basması bir yana; bu hikâyede queer kadraja takılan, normatif üreme fetişizminin toplumu, toplumun
kendi kurduğu değerler üzerinde bir oyun sahnesine çevirmesidir.
Yazar, Osman’ın hazin macerasını sonlandırmadan önce “Siması o kadar güzeldi ki her görenin üstünde iyi bir tesir bırakıyordu.”
(Koçu, s.20) der. Bir dilsel üründe gösterenler arzunun, toplumsal
bağlamın, kültürel kodların çıkarsamalarının yapılabileceği kullanışlı yapılardır. Zira metin ideoloji nesnesi olarak gerçeği seçtiği kadar
gerçeğin kendini yaşama biçimi olan anlamlandırmaları seçer. (Eagleton, 1985, s.86-89) Osman’ın imamın zavallı oğlu örneğinde olduğu
gibi “güzel” olarak nitelenmesi ve sınıfsal farkı, farklı türden erkek
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hemcins hazzı deneyimlerinin –cemâl âşıklığı(?)- işaretlerinin kapısını aralar. “Bilhassa çok güzel olan küçük Osman”ın (Koçu, s.18) hayatının avare hikâyesi onun güzelliğinin de tesiriyle daha da hazinleşmiştir. Osman hem güzeldir hem de hayatı çok kötü tecrübe etmiştir.
Bu güzellikle ölümü hak etmemesi gerekir âdeta. Fakat hayatı “doğduğu dakikadan itibaren avare bir macera” (Koçu, s.20) olmuştur.
Çocuğu Hıristiyan yapmak istiyorlardı. Osman uzun müddet mukavemet ettikten sonra nihayet büyük merasimle vaftiz edildi. Çocuğa
Dominik dö Sen Toma (Dominique de Saint-Thomas) adını koydular.
Fakat biçare Osman daha küçüklüğünde nasıl “Kızlarağasının Piçi”
adını almışsa şimdi de “Osmanlı Papazı” diye şöhret buldu. Osmanlı Papazı, İspanya’nın meşhur Salamanca Dârülfünunu’na gönderildi.
Orada ilahiyat tahsil etti. Sonra Roma’ya gitti, felsefe okudu. Siması o
kadar güzeldi ki her görenin üstünde iyi bir tesir bırakıyordu. (Koçu,
s.20)

Burada anlatı son cümleye kadar Osman’ın hayatının akışıyla
ilerlerken ve fiziksel özelliklerinden bahis yokken son cümlede bir
anda yüzünün güzelliğine döner. Bu queer heyecan, ele alınan kesitte
akışı bozan bir nitelik taşır. Anlatıya sonradan eklemlenen ve paragrafın içeriğiyle bağdaşmayan bir cümle hissi yaratır.17 Çünkü yurtdışında Osman’ın başına gelenlerle anlatının seyri açısından Osman’ın
yüzünün güzelliği arasında bir bağlantı yoktur.

Sonuç
Reşat Ekrem Koçu tarihten faydalanarak melez hikâyeler kurmuştur. Bu hikâyelerde hem tarihin nesnelliğini kullanmış hem de
kendi imgelemini anlatıya eklemlemiştir. Zaman zaman diğer edebî
ürünlerden alıntılarla hikâyelerini desteklediği için bunlar ne tam
anlamıyla nesnel-tarihî ne tam anlamıyla imgesel-kurgusaldır, fakat
metinlerini edebiyat zemininde kurduğu için dilinde kendi öznel17 Sözcüklerin bir araya gelerek oluşturdukları mekanizmaların işleyişini, dil bilgisinin
içgüdüsel itkilerini ve zihindeki psikanalitik köklerini Freudyen psikanalitik kuramla ve
Chomsky’nin dil bilgisi görüşleriyle inceleyen bir çalışma için bkz: Emrullah Şeker, “Sex of
The Words: A Psychoanalytic Approach To Grammar”, International Journal of Language
Academy, Vol 5/6 Sep, 2017, s.173-187.
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liğinin yükünü de taşır. Kendi öznelliği ise Osmanlı homososyal
kültürüne bağlıdır. Metinlerinde bu bağ, anlatmayı çok sevdiği IV.
Murat dönemi söylemlerinde ve genç oğlanlara yaklaşımında görülür. Ayrıca homososyal ortamları anlatırken metnin temposunun
değişmesi de bu bağı imler. Queer edebiyat eleştirisi bağlamında bakıldığında, yazarın içinde bulunduğu heteronormatif zeminin dışında kalan hazları alenen metinde yazmadığı görülmüş, fakat söylem
analiziyle yaklaşıldığında yazarın queer öznelliğinin metinlerine sızdığı fark edilmiştir.
Bu çalışmada “Kızlarağasının Piçi” hikâyesi yazarın queer öznelliğini takip ederek incelenmiştir. Anlatı zamanının vaka zamanından çok hızlı aktığı bu hikâyedeki ana karakterlerin -IV. Murat,
Sultan İbrahim ve Kızlarağasının Piçi Osman- üçü de queer karakterdir ve hikâyenin asıl konusu Osman’ın avare bir macera olan hayatıyken, zamansal olarak çok kısa bir hayat kesitinin anlatılabileceği ve yalın bir olay örgüsüne sahip olması gereken hikâye türünde,
queer tahayyülden dolayı olay örgüsü, hikâyenin asıl kahramanıyla
çok bağlantısı bulunmayan IV. Murat zamanından başlar ve onun
homoerotik ilişkileri söyleme dahil edilir. Üstelik IV. Murat’ın cinsel
öznelliği Divan edebiyatından nazım parçalarla desteklenir. Nazım,
nesir, resim, ansiklopedik bilginin aynı anlatı düzleminde eridiği bu
kısacık hikâyede bu kadar çok olayın ve bu kısa anlatı zamanında
uzun yıllara yayılan bir zamansal çizginin olması anlatının başlangıcında yer alan homososyal uzamın zihinsel takibini ve nedenselliğini anlamayı zorlaştırır. Fakat anlatıcının zamansal tahayyülünü
yansıtması bakımından bu homososyal bağlar önemlidir. Bu kısa
hikâyede erkek homoerotik kültüründen bahis açılmasaydı yahut
IV. Murat’ın hemcins arzularının hikâyesi bu parçada yer almasaydı
ne olurdu? Yazar queer zamansallığı da hikâyesine katmak ister. IV.
Murat kesitinin cinsel öznelliklerin tarihselliğini vermek açısından
önemi budur.
“Kızlarağasının Piçi” hikâyesinde aşk ve cinsellik kurguda belirleyici olmasa da söylemin bir yanı çoğu zaman haz öğesinin ipuçlarını verir. Yazar-anlatıcının karakterlere yaklaşımında tarihin kuru
ve mesafeli nesnelliği değil, duygular yer alır. Tarihi, edebiyat zemininde koruma güdüsüyle yazar, queer içerikleri homososyalliğin
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tanığı olan tarihî malzemeyi de divan şiiri yardımıyla yazıya sabitlemiş, kendi tahayyülünü, duygularını ve etkilenimlerini de anlatıya
eklemlemiştir. Metinde karakterlerin konumlanmalarına göre duygular geliştirmiş ve bunu kullandığı sözlükbirimlerle hissettirmiştir.
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Bu makale, Yaşar Kemal’in Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf romanlarından oluşan Akçasazın Ağaları serisine eleştirel erkeklik incelemeleriyle ekoeleştiriyi beraber düşünen bir okuma önermektedir. Makalede serinin iki ana
karakteri olan Derviş’le Mustafa arasındaki eril rekabet E. Sedgwick’in (1985)
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wick’s (1985) concept of homosociality, and by underlining the parallels between
the transformation of this homosocial rivalry and ecological transformation of
the landscape of Çukurova, this article argues that Kemal’s trilogy exposes tensions between masculinities and ecology that are key to understanding the text’s
engagement with gender and the environment.
Key Words: masculinity, nature, Yaşar Kemal, homosociality, gender.

Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf romanlarından
oluşan Akçasazın Ağaları serisi ikonik “O iyi insanlar, o güzel atlara
binip çekip gittiler,” (Kemal, 1977, s.1) açılışıyla Donna Haraway’in
(2003) yoldaş tür kuramını akla getirir. Yoldaş türlerin birbirlerini
inşa ettiklerini vurgulayan Haraway için doğa, insanla insan dışının
birlikte oluşturduğu ortak bir varoluş, ontolojik bir koreografidir.
(s.255) Akçasazın Ağaları serisinde toplumsal hayattaki dönüşümle
yaban hayatının dönüşümü birbirini tamamlayan, yeniden üreten,
kaderi kaçınılmaz şekilde ortaklaşan tek bir unsur olarak var olur.
Toplumsal olanla, yani kültürle, doğanın arasındaki ikiliğin bu şekilde alaşağı edilmesi, ekolojiyle toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi
de irdelemeye değer kılar. Zira Akçasazın Ağaları ekolojik duyarlı bir
metin oluşunun yanında toplumsal cinsiyet açısından da dikkate değer unsurlar içermektedir. İki romandan oluşan serinin iki ana anlatı
düzlemi vardır. Bunlardan biri anlatıdaki iki başkarakter olan Sarıoğlu Derviş Bey ile Akyollu Mustafa Bey’in mücadelesiyken diğeri
sanayileşme ve kapitalist düzenin kurulmasıyla birlikte yaban hayatında meydana gelen tahribattır. Derviş’le Mustafa karakterlerinin
eril iktidarlarının zamanla çöküşü Akçasaz bataklığının kurutulup
yaban hayatının yok edilmesiyle eş zamanlı gelişir. Bu eş zamanlılık toplumsal cinsiyetle ekolojik tahribat arasındaki ilişki açısından
önemli ögeler içerir. Derviş ve Mustafa beylerin, iki aşiret arasındaki
kan davasından doğan düşmanlıkları aralarındaki mücadele, onları
hem aynı uğurda mücadele eden iki düşman hem de aynı toplumsal
ve ekolojik dönüşümün iki farklı kurbanı yapar ki bu durum ikisini
kaçınılmaz olarak birbirine bağlar.
Bu bağ, Eve K. Sedgwick’in (1985) homososyallik (homosociality) yorumuyla anlamlandırılabilir. Sedgwick’e göre homososyal54
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lik, erkekler arası karşılıklı rekabete dayanan bir güç ilişkisidir. Söz
konusu rekabet genellikle bir kadın üzerinedir ve erkekler, bu rekabet ilişkisi sayesinde erkekliklerini inşa ederler (s.21-49). Akçasazın
Ağaları’ndaki beylerin arasındaki rekabet, romanın başından sonuna
kadar hep en ön plandadır. Belli bir coğrafyaya hükmetmek için mücadeleye giren aynı sosyal statüdeki iki erkeğin rekabeti, Sedgwick’in
homososyal rekabetiyle örtüşecek şekilde gelişir. Bu örtüşmenin sebebi iki karakterin de erkekliklerini birbirleriyle rekabetleri üzerinden inşa etmeleridir. Rekabetin doğurduğu şiddet eylemleri, iki beyi
homososyal anlamda birbirine bağlar, eril hegemonyalarını pekiştirir. Özellikle serinin ilk romanı olan Demirciler Çarşısı Cinayeti, iki
ağanın düşmanlıklarının ve birbirlerini öldürmek için yaptıklarını
konu edinir. Derviş ve Mustafa Bey hem kendi erkekliklerini şiddet
üzerinden inşa eder hem de birbirlerine karşı düşmanlıklarını yoğun
şiddet eylemleriyle gösterirler.
Demirciler Çarşısı Cinayeti’nin on dört ve on beşinci bölümlerinde önce Mustafa, sonra Derviş Bey’in hegemonik erkekliklerini
nasıl kurdukları anlatılır. Mübadele sonrası Çukurova’ya yerleşen bir
grup Balkan göçmeninin öyküsünün anlatıldığı on dördüncü bölümde, göçmenler Çukurova’ya yerleştiklerinde başlarına gelmeyen
kalmaz. Önce salgın hastalıklarla köy kırılır, ardından eşkıyalar kadınları dağa kaçırıp hayvanları çalar. Devlet kurumlarından destek
bulamayan bu insanlara, bu belaları başlarına salanın Akyollu Mustafa olduğu söylenir. Mustafa Bey’e yalvarmaya gitseler de Bey onlarla görüşmez (Kemal, 1977, s.151-154). Ertesi gece köye uzaklardan bir ses gelir: “Göçmenler, göçmen uşakları. Sizin oturduğunuz
topraklar Akyollu Mustafa Beyin topraklarıdır. Çıkın bu topraklardan. Eğer iki gün içinde bu toprakları bırakmazsanız başınıza daha
çok işler gelecektir. Duyasınız.” (Kemal, 1977, s.153). Bu ses sonrası
göçmenler köyü terk eder. İlginç olan, anlatıcının bu olayın sonrası
hakkında söyledikleridir. Bütün Çukurova halkı Mustafa Bey’i takdir edip “Yaşasın Mustafa Bey,” der. “İşte adam dediğin böyle olur.
Toprağında oturtmadı elin gavurunu.” Mustafa ise bununla övünür
(Kemal, 1977, s.154). Bölümün sonunda hem Mustafa Bey’in kendisiyle övünmesi hem de halkın onu takdir etmesi anlatıcı tarafından
açıkça belirtildiğine göre yapılan eylemin beye bir iktidar sağladığı
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söylenebilir. Bu iktidarı kazanmasının yolu da şiddetten geçmiştir.
Şiddetin hedefinde iki unsur vardır: mekân ve madun halk. Chris
Gibson, (2014) kovboyluk kavramının hegemonik erkeklikle ilişkisini incelerken kovboy imgesine eril iktidar sağlayanın iki unsur üzerinde kurulan hâkimiyet olduğundan bahseder. Bunlar, doğal çevre
ve yerli halktır (s.127). Mustafa Bey’in farklı bir coğrafyada ve farklı
kültürel kodlar içinde geçen olayında karşılaştığımız erkeklik, kovboy erkekliğiyle çok benzer işler. Amerikan yerlilerine ve onların yaşadığı çevreye hükmederek hegemonyasını oluşturan kovboy tipinin
yerini göçmenlere zulmedip yaşadıkları çevre üzerinde egemenlik
kuran Türkmen beyi tipi alır.
Bir sonraki bölümdeyse Derviş Bey’in erkekliğini nasıl kurduğu anlatılır. Daha sonra kız kardeşini başka bir adamla yakaladığını
öğreneceğimiz Derviş, karısına sahip çıkmayanın erkek olamayacağını söyleyerek bu sadakatsizliğin suçlusu olarak kardeşinin kocası
Kamil’i bulur. Üç sayfalık bu bölümde Derviş’in Kamil’i öldürmesi
detaylıca anlatılır. Derviş, önce Kamil’in üzerine atını sürer sonra
onu yorulana kadar kamçılar. Ardından yanaşmalarına onu ölene
kadar kamçılanmasını emreder. Anlatıcı, Kamil’in beye getirilen cesedini “dilim dilim olmuş, insana benzer hiçbir yeri kalmamış bir et
külçesi” olarak betimler. Kamil’den kalanlar köpeklere atılır. Bunun
üzerine içlerinde makam sahiplerinin olduğu özellikle vurgulanan
Çukurova halkı “Yaşasın Derviş Bey. İşte adam dediğin böyle olur.
Gerekeni, gerekenden daha güzel yaptı. Yaptı ama azıcık sert yaptı,” der. Derviş de tıpkı Mustafa gibi bununla övünür (Kemal, 1977,
s.155-157). Derviş’in yaptıklarının altında yatan sebep namus kavramıdır ki Özbay ve Erol (2013) namusun Türkiye’de erkeklik için
önemli bir belirleyici olduğunu vurgular. Erkek, hegemonyasını
kurmak için kendisine yakın kadınların cinselliğine müdahale eder,
kendi erkekliğini bununla bağdaştırır (s.158). Dolayısıyla namus,
eril iktidarın önemli bir unsurudur ve namusu korumak bu iktidarı
korumak demektir. Derviş’in namus için yaptıkları da hegemonik
erkekliğini kurmasında namusun temel bir değer oluşundan ileri
gelmektedir. İki bölümde de art arda görülen iki beyin hegemonik
erkekliklerini çeşitli pratiklerle inşa edişleridir. Connell ve Messerschmidt (2005) erkekliğin farklı kültürlerde ve sosyal ortamlarda
56
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farklı şekillerde inşa edildiğini vurgular. Demek ki hegemonik erkekliklerini inşa eden beylerin, yukarıda bahsettiğim pratiklerinin
altında yatan, var oldukları kültüre özgü bazı normlar olmalıdır. Yapılan eylemlere bakıldığında şiddet, toprağı ve doğayı sahiplenme,
namus kavramına önem verme gibi bazı pratiklerin iki karakter için
de önemli olduğu söylenebilir. İki karakterin de toplumdan aldığı
“adamlık” onayı açık olduğuna göre eylemlerinin toplumun kültürel
erkeklik kodlarını yansıttığı ortadadır. Toplumsal cinsiyet bağlamında kimliklerini inşa edişlerinin kültürel bazı performanslara dayalı
olduğunu söyleyen Judith Butler, (2014) toplumsal cinsiyetin biyolojik olarak değil, inşa edilmiş belli kültürel normların performe edilmesiyle şekillendiğini vurgular. Messerschmidt’e (2019) göre birey,
eyleme geçmek için sosyal yapıdan faydalanır ve eylemleri sosyal
yapının imkânlarına göre şekillenir. Eylemler de sosyal yapıyı sürekli yeniden ürettiğinden, sosyal yapıyla eylem birbirinden ayrılamaz
(s.205-207). Derviş ve Mustafa’nın bu şiddet eylemleri ve sonrasında
aldıkları toplumsal onay, toplumda erkeklik performansının şiddet
uygulayabilme yetisiyle bağlantılı olduğunu gösterir. Performe ettikleri toplumsal cinsiyet rollerini en uçlarda icra etmeleri, onlara
sosyal çevreleri üzerinde mutlak bir iktidar alanı sunar. İki bölümün
sonunda sosyal çevreden alınan onay özellikle vurgulanmıştır ki bu,
beylerin sosyal çevreleri üzerinde kurdukları hegemonyayı gösterir.
Başka bireyleri baskılayarak kurulan bu iktidar alanı Reawyn
Connell’ın (1987) formüle ettiği “hegemonik erkeklik” kavramını
akla getirir. Connell’a göre hegemonik erkeklik, erkeklerin kadınlara
ve diğer madun erkeklere karşı baskısını ve hegemonyasını destekleyen, uygulayan, yeniden üreten erkeklik çeşididir (s.183). Ancak
Connell, (Connell,1995; aktaran Sancar, 2020) hegemonik erkekliğin durağan bir kimlikten ziyade çeşitli mücadele ve çatışmaları da
içeren dinamik bir oluş biçimi olduğunu da vurgular (s.37). Yani
hegemonik erkeklikler yalnızca kadınları ya da hegemonik olmayan
erkeklikleri bastırmakla kalmayıp kendi içlerinde de mücadele ve
dönüşüm içine girerler. Bird (1996) ise homososyal rekabetin bireye kendini gerçek erkek olarak inşa etmesi için bir sahne işlevinin
olduğu görüşünü ileri sürer (s.128). Söz konusu mücadele Akçasazın Ağaları’ndaki temel anlatı düzlemini oluşturmaktadır. İki bey de

monograf

2021/15

57

İsmet Tarık Gölge

hegemonik erkekliklerini birbirleriyle girdikleri rekabet üzerinden
inşa ederler. Bird’ün argümanından hareketle, Derviş ve Mustafa
arasındaki kan davasının erkekliklerini inşa edebilmeleri için bir zemin hazırladığı görülür.
İki aşiret arasındaki kan davası, iki ana karakteri daha genç yaştayken
karşı karşıya getirir. Gençliklerinde, ikisinin de İstanbul’da bulundukları bir zamanda habersizce bir araya gelirler:
Derviş Beyin arkadaşlarından birisi, ince, soluk yüzlü delikanlıyı göstererek:
“Tanışmıyor musunuz?” diye sordu. Sonra da ekledi. “Hayret, nasıl
olup da tanışmıyorsunuz? Aynı kasabadansınız?”
Derviş elini uzattı:
“Akyollu Beylerinden Mustafa.”
Derviş elini köz içine sokmuş gibi, yıldırım gibi çekti. Mustafa da ona
doğru uzanmış elini aynı biçimde çekmişti. (Kemal, 1977, s.124)

Gençlik yıllarında el çekip uzaklaşmayla kalan bu husumetin,
ileride yoğun şiddet ögelerini de içeren, çok daha yoğun bir rekabete dönüştüğü görülür. İki aşiret arasındaki kan davası kaynaklı
düşmanlık her zaman var olsa da Derviş’le Mustafa’nın kişisel husumeti, Derviş’in Mustafa’nın kardeşi Murtaza’yı öldürtmesiyle başlar.
Kardeşi öldürülen Mustafa’nın karşılığında Derviş’i öldürmesi gerekmektedir. Bu andan itibaren Demirciler Çarşısı Cinayeti’nin sonuna dek birbirlerini öldürmek için tuzaklar kurup pusuya yatsalar
da birbirlerini neredeyse idol olarak görür, hayran olurlar. Öyle ki,
Akyollu Mustafa, Derviş Bey’i yakaladığında onu öldürmekten başka planlar kurar:
Onu ben bir yakalasam, önce hiçbir şey yapmam. Elinden tutar baş
köşeye yerleştiririm. Ona hiçbir saygıda kusur etmem. (…) Alırım
Derviş’i, gözlerini bağlarım. Bir gün sabahtan akşama kadar durmadan üstüne ateş ederim. Ama vurmam onu. Hiç vurmam. (…) su
isterse su, yemek isterse yemek veririm. Yeter, canıma kıyma kardaş
Mustafa, derse, ben de onu hemen bırakırım. Ama demez o. Bir günde
beş tabancayla yüzlerce kurşun sıkarım üstüne. (…) Bir de derim ki
ona, dur dediğin anda duracağım, derim. Üçüncü, beşinci, onuncu,
yüzüncü gün… O dur deyinceye kadar. (…) Bir de yeter artık, beni
öldür Mustafa diye yalvarsa… (…) Yeter, beni öldür, dediği anda da
onu bırakırım. Bütün Akyollu kanı ona kurban olsun. İsterse bundan
sonra o beni öldürsün. (Kemal, 1977, s.148-149)
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Akyollu Mustafa Bey’in hayal dünyasında kurduğu bu sahne
onun rakibi Derviş Bey’e olan hayranlığını ve saygısını açıkça gösterir. Derviş’in bu saygıyı kazanmasının sebebi korku, endişe, zayıflık
duygularını göstermemesidir ki Michael Kimmel’a göre (Kimmel,
1994; aktaran Hultman ve Pule) bu duyguları saklamak, geleneksel
olarak erkeklikle ilişkilendirilen ve erkeklik performanslarını şekillendiren sosyal düzenin dayattığı önemli bir özelliktir. Kimmel’ın
sıraladığı erkeklik özelliklerinin arasında ekonomik ve fiziksel güç;
sertlik, şiddet uygulayabilme yetisi ve kadınlar üzerinde baskı kurma vardır (s.31). Derviş Bey’in zengin bir Türkmen Beyi oluşu ona
hem ekonomik güç hem de emrindeki birçok sadık adamı sayesinde
şiddet uygulayabilme gücü sunar. Eşit güçte başka bir aşiretin beyi
olduğu düşünülünce aynı özelliklerin Mustafa Bey için de geçerli olduğu varsayılabilir.
İki beyin hegemonik erkekliklerini inşa edebilmeleri için yalnız
toplumun değil birbirlerinin de onaylarını almaları gerekir. Bu bağlamda Kimmel (1994) erkeklerin, hem kendilerini diğer erkeklikler
üzerinden tanımlamak hem de onlarla rekabet etmek için homososyal ortamlarındaki diğer bireylerin onayını kazanmaya çalıştıklarını
söyler. Başka erkeklerle yapılan yarış sürekli onların erkekliklerini
düşünme, sorgulama, karşılaştırma halini alır ki bu durum zamanla
homoerotik bir arzuya dahi dönüşebilir (s.128-129). Yani hegemonik erkeklik pratiği kendini homososyal çevreye kanıtlamakla olduğu kadar, rakipten alınan onayla da ilgilidir. Bu yüzden iki beyin
birbirlerine karşı duydukları hayranlık ve saygı bu onaya karşılıklı
olarak sahip olduklarını ortaya koyar. İki karakter de kendi erkekliklerini düşmanlarının erkekliklerinin büyüklüğü üzerinden inşa
eder. Kasabadaki devlet yetkililerinde oluşan bir heyet hem Mustafa
hem de Derviş’i ziyaret edip barışmaya ikna etmeye çalışır. Bu ikna
görüşmeleri sırasında Mustafa’yla görüşürken Derviş’e hakaretler
edilir ve ondan büyüklük gösterip barışması istenir. Ancak Mustafa, düşmanına edilen hakaretler karşısında kızarıp bozarır, hakaretleri kendi üzerine alınır. Sapsarı kesilip titreyerek, “Derviş Bey bir
canavar değildir. Kardeşimi de o öldürmedi, öldürtmedi. Kan içici
hiç değildir. (…) Derviş Bey çok soylu, yiğit bir kişidir,” der (Kemal,
1977, s.207). Derviş ise bir yanaşması ve karısıyla Mustafa hakkında
konuşurken karısıyla yanaşma Hidayet’in ettiği hakaretlere dayana-
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maz. Hidayet’e, “Bir daha Mustafa Bey hakkında böyle konuşursan
dilini koparırım,” der (s.186). Karısı lafı devam ettirdiğindeyse sapsarı kesilir, elleri titrer. “Sus hatun, sus. Öldürme beni,” der (s.186).
Düşmanına edilen hakareti kendine edilmiş sayar çünkü kendi kimliğini onun üzerinden kurar, erkekliğini onunkiyle özdeşleştirir. İki
karakterin birbirlerine duydukları saygı ve hayranlık aslında kendilerine karşı bir hayranlıktır. Kendine rakip olacak kadar yüce gördükleri bir figürün hakarete uğradığını ve erkekliğinin zedelendiğini
görmek onları kendi erkekliklerini sorgulamaya iter. Sorguladıkça
gelişen korku, aslında hegemonik erkekliğin bir yan etkisidir.
Derviş Bey’in Mustafa Bey’e edilen hakarete karşı “Öldürme
beni,” (s.186) demesi yani rakibin erkekliğini sorgulayan sözlerin
yarattığı krizi ölümle bağdaştırması önemlidir. Roman boyunca rakiple ilgili duyulan kötü sözler ve rakibin eylemleri, başlangıçta kurulan “tam eril” düşman imgesini zedeler ki bu anlar iki hegemonik
erkeklik için de kriz anlarıdır. Derviş’in Murtaza’yı yatağında uyurken öldürtmesi Mustafa’nın gözündeki cesur, şerefli Derviş imgesini zedeler. Kendi büyüklüğüne layık bir düşmana sahip olmadığını
düşünüp kahrolur. Derviş’i öldürmek istese de uzun süre başaramaz
çünkü Derviş korkudan kendini konağına hapsetmiş, camları bile
kum torbalarıyla kapatmıştır. Düşmanının bu korkaklığı karşısında
çılgına dönen Mustafa, öfkesine yenilip yanaşmalarından birinin
akıl vermesiyle Derviş’in konağını ve ona bağlı köylülerin ekinlerini
yakar. Bu olay, Derviş için bir travmaya dönüşür. “Hala, hala inanamıyorum Hidayet. Başkası yapmış olmasın, ne dersin Hidayet? Koca
Akyollu Mustafa, soylu adam, benim düşmanım bu kadar alçağa
düşer mi?” (Kemal, 1977, s.158). “Allah Allah, bu adam bu kadar
düştü mü? İnsanın böyle düşmanı olur mu?” (Kemal, 1977 s.183)
diye sık sık sorgular hale gelir. İki karakterin de düşmanının yaptıklarından dolayı dehşete düşmesi, hatta bunun bir travmaya dönüşmesi erkekliklerini birbirleri üzerinden inşa ettiklerini gösterdiği
gibi Sedgwick’in (1994) işaret ettiği şekilde düşmanlık ilişkisinin de
ne denli güçlü bir bağ olduğunu gösterir.
İki beyin hegemonik erkeklik inşaları, aynı zamanda sosyal
alanda gösterdikleri şiddete dayalı erkeklik performansları ve birbirlerinin güçlü erkeklikleriyle girdikleri mücadele üzerinden şekille60
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nir. Ancak Sedgwick’in homososyallikten bahsederken kurduğu üçgende rekabet halindeki iki erkekliğin ortak arzu nesnesi olarak bir
kadına ihtiyaçları vardır. Ancak romanlarda Derviş’le Mustafa’nın
birlikte arzuladıkları bir kadın figürü olmadığına göre Akçasazın
Ağaları’ndaki kadın figürü kimdir veya nedir? İki romanda da çok
geniş yer tutan doğa tasvirleri ve iki ana karakterin tutumları birlikte incelendiğinde Çukurova’daki doğal çevrenin, hegemonik erkekliklerin uğruna rekabet ettikleri ortak nesne olduğu anlaşılacaktır.
Zira iki beyin erkeklik inşalarını incelerken ileri sürdüğüm üzere
iktidarlarını kurmalarında çevreye ve toprağa büyük bir rol düşer.
Toprağı, hizmetlerindeki köylüler aracılığıyla ekip biçerek gelir elde
eder, bu ekonomik güçle de bütün bir coğrafyada iktidar kurmaya
çalışırlar. Bunu Demirciler Çarşısı Cinayeti’nde iki aşiret arasındaki
kan davasının başlangıcının anlatıldığı bölümde görürüz. Akçasaz
bölgesindeki arazi paylaşılırken verimli toprakların çoğunun Sarıoğlu aşiretine verilmesi ve toprağı işgal etmesinler diye köylülerin de
Akyollu arazisine sürülmesi coğrafya üzerindeki hâkimiyet kavgasının temelini oluşturur (s.118). Yani rekabetin çıkış noktası Anavarza
yöresi üzerindeki çıkar ve iktidar mücadelesidir.
Peki, homososyal rekabet üçgenindeki arzu nesnesi kadın rolünü bir yöre, yer veya doğal çevre alıyorsa bu nesne nasıl cinsiyet
kazanır? Doreen Massey’e (1994) göre mekân yalnızca fiziksel boyutuyla değil içerdiği toplumsal ilişkilerle de anlam kazanır. Mekânın
kimliği, toplumsal hegemonik ilişkilerden etkilenir. Yani toplumsal
söylemin mekâna yüklediği anlamlar ve mekâna içkin toplumsal pratikler mekânın kimliğini belirler. Cemil Schick (2001), “toplumsal
cinsiyet ve özellikle cinsellik, toplumsal olarak kurulan mekânın temel (atfedilmiş) özniteliklerindendir,” (s.6) der. Ayrıca yine Schick’e
göre mekân, toplumsal alanın atfettiği bir kimliğe bürünmesinin yanında, toplumsal alanın bir bileşeni ve kurucusudur da (2001, s.5).
Demek ki kaçınılmaz olarak toplumsal cinsiyet kimliğine sahip olan
mekân hem toplumsal ilişkilerden etkilenerek kimlik kazanan hem
de toplumsal alanda belirleyiciliği olan bir fenomendir. Akçasazın
Ağaları’ndaki doğal çevre de hem toplumsal pratiklerden nasibini
alarak kimlik kazanır hem de cinsiyet de ihtiva eden bu kimliği sayesinde insan ilişkileri üzerinde belirleyici olur.
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Mekânın cinsiyeti birçok teorisyenin gösterdiği üzere vardır ve
üzerinde durulması gereken bir olgudur. Ancak doğal çevreye cinsiyet atfetmek başka soruları da beraberinde getirir. Coğrafyaya cinsiyet atfeden bakış; doğa/insan ikiliğini beslemek, yeniden üretmek,
doğayı insan ediminin nesnesi konumuna indirgemek olarak görülebilir. Ancak mekân üzerine yürüttüğüm teorik tartışmada mekânın
toplumsal olana dönük etkin karakterini vurguladım. Bu yönüyle
doğal çevre, insandan ayrı duran, insanın nesnesi olarak var olan bir
yer değil, aksine insana ait alanı da biçimlendiren bir etkendir. Yani
doğa bu okumada insandan ayrıksı duran, onun nesnesi konumunda
bir yer değil, insanı ve insanın faaliyetlerini de kapsayan hem insani faaliyetlerle şekillenen hem de insani faaliyetleri şekillendiren bir
unsurdur. Dolayısıyla insan/doğa ikiliğinden konuşurken toplumsal
cinsiyeti de buna dahil etmek son derece önemlidir. Doğanın, bu şekilde kadın olarak betimlenmesi erkeklikle doğa arasındaki ilişkiye
dair anlamlı izler taşır. Val Plumwood, (1994) doğa/insan veya doğa/
kültür ikiliğiyle erkek/kadın ikiliğinin birbirinden ayrılamayacağını
savunur çünkü insanın doğa üzerinde kurduğu egemenlikle erkeğin
kadın üzerinde kurduğu egemenlik paraleldir. Yani insana gizli bir
erillik atfedilirken doğaya da aynı şekilde bir dişilik atfedilir (s.1939). Batı toplumlarında çok yaygın olan bu kadın/doğa özdeşliği kadın hareketiyle çevre hareketini birbirine kaçınılmaz şekilde bağlar.
Ekofeminist eleştiri de bu ayrılmazlıktan hareketle çevre sorunlarına
yönelik eleştiriyle kadın sorununun bir arada okunması gerektiğini
çünkü iki sorunun da aynı ataerkil felsefenin birer sonucu olduğunu
savunur (Legler, s.227-228). Dolayısıyla doğayla erkeklik ilişkisini
ele alırken ekofeminizmin bu bakış açısının son derece faydalı olacağını düşünüyorum.
Romanda doğal çevrenin bu şekilde kadın olarak tasviri, özellikle serinin ikinci romanı Yusufçuk Yusuf’ta iyice belirgin hale gelir.
Yusufçuk Yusuf’ta anlatı Demirciler Çarşısı Cinayeti’nden farklı olarak iki beyin mücadelesinden çok yöredeki ekolojik ve toplumsal
dönüşüm üzerinde durulur. Sanayileşmeyle talan edilen coğrafya,
herkesin üzerinden para kazanmak için elde etmeye çalıştığı bir arzu
nesnesine dönüşür. Bu arzu nesnesi sık sık kadına benzetilir. Doğal
çevrenin Akçasazın Ağaları’nda kazandığı cinsel kimliğinin üzerin62
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de duran Berna Moran (1990), toprağın hep şehvetli bir dişi olarak
betimlendiğini söyler (s.123). Toprak, “uzanıp çırılçıplak yatmış bir
genç kız” (Kemal, 1980, s.66) olarak görülür. Topraktan bahsederken
Muzaffer’in ağzı sulanır (s.67). Mahir Kabakçıoğlu için toprak, yumuşacıktır, esmerdir ve gebedir (s.69). Habip Usta toprağı sürerken
taze toprağın kokusundan kendinden geçer, mest olur. Kendisini “on
yedi yaşında balık etli, el değmemiş bir bakirenin koynundaymış,
onunla yatıyormuş sayar[.]” (s.457).
Yusufçuk Yusuf’un geçtiği zaman diliminde Akçasaz bataklığı
fazladan tarım arazisi elde etmek için kurutulur. Köylüler, ortaya
çıkan topraklardan pay almak için adeta birbirleriyle yarış ederler.
Toprak ağalarınınsa derdi derebeylerin topraklarını bir şekilde ele
geçirmektir. Beylerse Demirciler Çarşısı Cinayeti’ndeki kan davasını
devam ettirirler ki bu kan davasının temelinde yöreye hâkim olma
kaygısı vardır. Yani sürekli dişiliği vurgulanarak kadınsı bir mekân
olarak inşa edilen doğal çevre, herkes için olduğu gibi Derviş ve
Mustafa için de arzu nesnesi özelliği taşır.
Yusufçuk Yusuf’ta Akçasaz’ın tahrip edilmesi üzerinde durulurken bir yandan Derviş ve Mustafa beylerin öyküsü de devam etmektedir. Ancak Demirciler Çarşısı Cinayeti’nde her zaman karşımıza
çıkan yoğun öfke ve şiddet, Yusufçuk Yusuf’ta ilginç şekilde kırılır.
Romanın daha ilk kısımlarından itibaren Derviş Bey, Mustafa Bey’in
konağına gitmeye başlar. Üç gün üst üste oraya gidişi şu şekilde anlatılır:
Atının başını çevirdi, birden Akyollu konağına sürdü. Akşamdan kalmış bir gaz lambası ala şafakta ölgün ipiliyordu. Gözünü ışığın ipilediği pencereden uzun bir süre alamadı. Çınarın dibinde duruyordu.
Seher yelleri esinceye kadar orada bekledi. Şafak sökerken atının başını konağına çevirdi, yukarıya çıktı, kendini yatağına attı, günlerdir,
aylardır uyumuyordu. İçindeki boşluk, unuttuğu şey gittikçe büyüyordu. (…) İkindi vakti uyandı. (…) Akşamı zor etti. Gün kavuşurken
koşarak merdivenleri indi, atı hazırdı, atladı, doldurdu, geldi çınarın
dibinde, dünkü durduğu yerde yüreği çarparak durdu. (…) Üçüncü
gece çınarın altında durmadı, onu bir şeyler konağın, ölgün ışığı titreyen penceresine biraz daha çekti. Bu sefer suyun kıyısındaki bir kavağın altındaydı. (Kemal, 1980, s.12-13)
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Derviş’i Mustafa’nın konağına çeken şeyin bir boşluk hissi,
unuttuğu bir şey olduğu anlatıcı tarafından aktarılır. Sonrasında
Derviş’in meşhur al atı ölür ve bu Derviş’e iyi gelir. Anlatıcı, “Belki de unuttuğu ölümdü,” (Kemal, 1980, s.14) der. Demirciler Çarşısı
Cinayeti’ndeki bir çatışmada yine Derviş’in yağız atı, bu kez Mustafa tarafından vurularak ölür. Derviş, “İnsan ağızsız dilsiz hayvana
kıyar mı? Öldürdün Mustafa Bey, öldürdün atımı, bu senin soyuna
yakışır mı? (…) Hiçbir zaman da atın tarafımdan öldürülmeyecek.”
(Kemal, 1977, s.239-240) diyerek Mustafa’nın yaptığını aşağılar. Son
kurduğu cümleyle de kendi üstünlüğünü ilan eder. Atını öldürmesi
rakibini onursuz, kendisini onurlu bir konuma taşıyıp erkekliğini
okşar. Yine atının ölmesi ona bu hissi hatırlatmış olacak ki iyi hisseder. Ancak bu kez atını vuran kimse yoktur, Çukurova’ya at vebası
gelmiştir. Bataklığın işlenmesiyle artan sivrisinekler; ovaya hastalık
yayar, atlar topluca ölür, kartallar sapır sapır gökyüzünden dökülür.
Derviş’e ilk anda iyi gelen, erkekliğini hatırlatan bu ölüm, aslında erkekliğinin yitip gitmesine neden olacak olayların ilanı gibidir. Zira o
zamana kadar Akçasaz üzerinden kurulan hegemonik erkek kimliği
Akçasaz’ın tahribiyle zedelenecektir.
Aslında bu tahribatın beyler üzerindeki yıkıcı etkisi daha Demirciler Çarşısı Cinayeti’nin on birinci bölümünden sezdirilir:
Bütün bu işler olur, Akçasaz yağma edilir, topraktan mantar gibi yeni
zenginler, Ağalar, çeltikçiler türerken Derviş Beyle Mustafa Akyollu
işte bu haldeydiler. Birbirlerine düşmüşler, dünyadan habersiz kendi
dünyalarına kapanmış, bir ölüm kalım savaşındaydılar. Akçasaz taşmış, onların gırtlaklarına sarılacak hale gelmiş, onlar görmüyor, duymuyor, bilmiyorlardı. (Kemal, 1977, s.138)

Akçasaz olmasa da Akçasaz’ın kapitalist düzenin inşası ve tarımda sanayileşmeyle birlikte gelen yıkımı gerçekten beylerin gırtlaklarına sarılır. Derviş’in boşluk hissi erkeklik iktidarını yavaş yavaş
kaybetmesinden ileri gelir. Bu kaybın altında da iki neden yatar. Biri
Derviş’in hegemonik erkekliğini inşa etmesini sağlayan arzu nesnesinin, Akçasaz’ın yok oluşu, diğeri de yine kendi erkekliğini kurarken onayını alma gereği duyduğu bir diğer erkekliğin, Mustafa’nın
erkeklik kaybıdır.
64
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Akçasaz’ın yok edilişi dönemin politik iklimindeki değişimin
bir sonucudur. Kapitalist düzenin hâkim hale gelmesiyle feodal düzen yavaş yavaş yıkılmaya başlar. Bu değişimi yansıtan iki önemli
karakter Mustafa’nın oğlu Memet Ali’yle Derviş’in oğlu Muzaffer’dir.
Kan davasına rağmen birbirleriyle görüşürler. İkisi de yeni düzene
ayak uydurmuştur. Para hırsıyla ellerindeki toprakları babalarına
zorla sattırmaya, fabrika kurmaya çalışırlar. Aslında Memet Ali ve
Muzaffer’in babalarına karşı bu mücadelesi de onlar için bir erkeklik
inşasıdır. Hultman ve Pulé (2018), sanayileşme sonrası hegemonik
erkekliğin bir çeşidi olarak endüstriyel, ekmeğini kazanan erkeklik
tipinin doğduğunu öne sürerler. Endüstriyel erkek, üretim araçlarına hâkimdir ve bundan gelir elde ederek hegemonyasını para
üzerinden kurar. Sanayileşme sonrası gelir elde etme pratikleri genellikle doğal kaynakların sömürüsüne dayandığından, hegemonik
erkeklik yalnızca kadınlar ve diğer erkekler üzerindeki bir tahakküm
değil aynı zamanda doğa üzerindeki tahakkümü de kapsar (s.40-45).
Demek ki Memet Ali ve Muzaffer’in yaptığı yeni hegemonik erkek
kimliğine uyum sağlamak, bu yönde bir tahakküm kurmaktan ibarettir. Daha çok para kazanma hırsıyla bataklığı kurutup daha çok
arazi sahibi olmak tek gayeleri halini almıştır.
Berna Moran, (1990) Akçasaz’ın ve beylerin yıkımını yeni kapitalist düzenin ve ağalık kavramının gelişi üzerinden okur. Ona göre
tarımdaki sanayileşme ve politik iklimdeki dönüşüm asıl faillerdir.
Moran’ın ekonomik ve politik dönüşümle ilgili söyledikleri yadsınamaz ancak erkeklik ve doğa üzerinden yapılan okuma, hegemonik
erkekliğin de bu yıkımda büyük rolünün olduğunu ortaya koyacaktır. Hegemonik erkekliğin doğa üzerindeki yıkımının üzerinde
duran Connel’a (2017) göre hegemonik erkekler, rekabetçi ilişkilerden galip çıkıp iktidar kurmaya kendilerine o kadar kaptırırlar ki bu
yolda pek çok yıkıma yol açarlar. Yıkıp geçtikleri arasında en değer
verdikleri de yer alabilir (s.6). Memet Ali ile Muzaffer’in hegemonik
erkekliklerini inşa edişleri Derviş’le Mustafa’dan farklıdır. Artık namus, sahiplenme, şiddet gösterme gibi araçlarla hegemonya kurmak
mümkün değildir. Hultman ve Pulé’nin (2018) bahsettiği yeni erkeklik tipi bambaşka bir iktidar aracı gerektirir: Para. Ekonomik güç
artık her şey demektir ve ekonomik güç kazanmak için arazi gerekir.
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Gereken arazinin sağlanmasını da yüzlerce canlı türüne ev sahipliği
yapan Akçasaz bataklığını kurutmada bulurlar.
İki nesil arasındaki hegemonik erkeklik tipindeki bu farklılaşmayı kabul edersek erkeklik ve doğa ilişkisiyle ilgili bir paradoksun
da üzerinde durmamız gerekiyor. Plumwood’un (1994) bahsettiği
gibi, erkek geleneksel olarak kültür ve akılla ilişkilendirilirken bir
yandan da üstüne doğanın koruyucusu, sahibi gibi roller atfedilir.
Leo Marx, (aktaran Allister, 2004) geleneksel olarak doğanın karşısında konumlandırılan makine ve teknolojinin erkeklik inşasındaki öneminin altını çizer. Marx’a göre doğaya zarar veren, ormanları
tahrip eden makineleri kullanarak pasif, kırılgan ve dişil tahayyül
edilen doğaya zarar vermek erkeklik inşasında önemli bir unsurdur.
Marx’ın büyük makinelerle erkeklik arasında kurduğu ilişki Memet
Ali’nin traktör merakıyla romanda kendini gösterir: “Traktör delisi
Memet Ali. Her gün bir renk traktör getiriyor kapıya. Gidiyormuş
acenteye, sabahtan akşama kadar sevdalı gibi o traktör senin, bu traktör benim okşuyormuş. Bizim oğlan Memet Ali kız okşar gibi traktör
okşuyormuş,” (Kemal, 1977, s.204). Bu kadar traktörle ne yapacağı
sorulduğunda verdiği cevapsa Marx’ın kurduğu makine-erkek-doğa
ilişkisini destekler niteliktedir. Babası bunca traktörle ne yapacağını
sorduğunda, “Toprağı süreceğim baba. Ekin biçeceğim. Pamuğum
olacak. Tüm Anavarza ovasını süreceğim. Şu bataklığı kurutacağım.
Benim olacak,” der (s.204). Görüldüğü üzere yeni hegemonik erkeklik tipi için traktör doğa üzerinde egemenlik kurmanın bir aracıdır.
Fakat asıl ilginç olan Memet Ali’nin kendini tüm bataklık yöresinin
sahibi olarak görürken aynı zamanda bataklığı kurutma hayali kurmasıdır. Mark Allister, (2004) erkeğin hem doğanın koruyucusu ve
efendisi hem de kendini var etmek için onu yok eden güç olarak inşa
edilişini üzerinde durulması gereken bir paradoks olarak yorumlar.
Derviş’le Mustafa kendini Akçasaz üzerinden tanımlayan, kendinin
onunla özdeşleştiren, rekabetini onun üzerinden kuran iki figürken,
sonraki neslin hegemonik erkeklikleri olan oğullarının kendi erkekliklerini tam tersi şekilde doğayı tahrip edip çıkar sağlayarak kurmaları tam da bu paradoksa işaret eder. İki farklı hegemonik erkeklik
tipi, doğayla farklı şekillerde ilişki kurar. İkincisinin kurduğu ilişkinin yıkıcı tarafı Yusufçuk Yusuf’un temel meselesidir.
66
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Ekonomik çıkar için bataklığı kurutma çalışmaları başlamıştır
fakat daha bataklık tümüyle kurumamışken bile yıkıcı etkiler açıkça
görülmeye başlar. Derviş’in iç konuşmalarından biri, yöredeki doğal
tahribatı gözler önüne serer:
Kartal ölüleri ovaya tarlalarca serildi, at ölülerinin yanına. Sonra kurt,
çakal, tilki ölüleri görüldü onların yanlarında. Ve Çukurova göğünde
bir tek kartal gözükmez oldu, bir tek karakuş, bir tek doğan… Bir kurt,
bir tek tilki. Atlılarla birlikte kartallar, çaylaklar, karakuşlar da gittiler. Kurtlar, tilkiler, sırtlanlar, çakallar da… “Kartallar da,” dedi Derviş
Bey. “O iyi insanlar, o güzel atlara… Kartallar, kartallar da…Bir ulu
karanlığın, bir yıkımın içindeyiz Mustafa,” dedi Derviş Bey. (…) “Ne
yapmalı, ne yapmalı? “Yakında bir kuru toprak kalacak, bir de bomboş
gökyüzü. Ne ot, ne çiçek, ne çalı, ne ağaç, ne kurt kuş, ne börtü böcek…” (Kemal, 1980, s.16-17)

Anavarza’daki ekolojik yıkım Derviş’in içindeki boşluğu gittikçe artırır. İlk roman boyunca şehvetli, cazibeli bir biçimde betimlenen coğrafya, artık cazibesini kaybetmiştir. Sedgwick, (1985) eril
homososyal rekabetin hegemonik erkekliği beslediğini söylüyordu.
Öyleyse arzu nesnesi konumundaki doğal çevrenin tahribatıyla bu
üçgenin dağılışı Derviş’in hegemonik erkekliğini de krize sürükler.
Elde etmek için savaştığı, kimliğini kurmasında etkin rol oynayan
Akçasaz artık eskisi gibi değildir. Bu, iki beyin arasındaki rekabete
dayalı homososyal bağın da dönüşümünü beraberinde getirir.
Akçasaz bataklığını kurutup tarıma açmak için hummalı
bir çalışma sürmekte, suları boşaltmak için kanal inşa edilmektedir.
Çalışmaların yapıldığı yerdeki makinaları hevesle izleyen köylüler, bataklığın kurumasıyla açığa çıkacak toprağın ne kadar verimli
olacağını düşünerek kendilerinden geçerler. Onlar için makinalar
ovanın, bataklığın, kendilerinin bir parçası oluverir hemen (Kemal,
1980, s.655). Anlatıcı, köylülerin bu büyülenmiş, zengin olma hayaliyle kendinden geçmiş hallerini betimledikten sonra araya girerek
bataklık kuruduktan sonra ne olacağıyla ilgili yorum yapmaya başlar. “Şu bataklık kuruyunca yerinden neler çıkacaktı, balıklar kuşlar arılar ne olacaklardı? Ya öteki hayvanlar, ya bataklığın evranları,
her gün, gün ağarırken sazlığın üstüne ağır bir bulut içinde inen…”
(s.656). Anlatıcının bu müdahalesi açıkça bir dışarıdan bakış, ekolo-
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jik duyarlılığa sahip bir sestir. Bataklığın kurumasıyla oluşacak ekolojik tahribatın insan ve insan dışı tüm canlılar için yıkıcı olacağını
haber verir adeta. Bu yıkım hegemonik erkekliklerini yavaş yavaş
kaybeden Derviş ve Mustafa beyler içinse her şeyin sonu anlamına
gelmektedir. Roman boyunca gittikçe küçülen, ezilen, perişan hale
gelen, hegemonik erkekliklerini kaybeden iki beyin bu düşüşleriyle
Akçasaz’ın tahribatı sürekli paralel ilerler.
Derviş’in erkeklik krizi hem Akçasaz’ın tahribatı hem de ağalara karşı güç mücadelesinde yenik düşmesiyle derinleşip içindeki
boşluk arttıkça gördüğü yerde öldürmek istediği rakibine karşı beslediği düşmanlık yerini onu görme arzusuna bırakır. Bunun bir sebebi de Mustafa’nın hastalanıp yatağa düşmüş olmasıdır. Onun erkeklik derecesiyle kendininkini inşa eden, ona hakaret edilince kendine
edilmiş sayan Derviş, rakibinin sağlığını ve fiziksel kapasitesini yitirişine inanmak istemez. Sonunda konağına gidip Mustafa’yı görür.
Aralarında bir konuşma olmaz ama silahını Mustafa’ya doğrultup
bekler, sonra çıkıp gider. (Kemal, 1980, s.20-21) Bu kısımda Akyollu
Mustafa, anlatıcı tarafından hep ölü olarak anılır. Her şeyini kaybetmiş, düzene yenilmiştir. Derviş için onu öldürmenin artık bir anlamı yoktur. Tersine, birbirlerine karşı sempati duymaya başlarlar. Demirciler Çarşısı Cinayeti’nde azılı düşmanlar olarak karşımıza çıkan
beyler, Yusufçuk Yusuf’ta yeni düzenin ve onun beraberinde getirdiği
yeni hegemonik erkeklik tipinin ortak kurbanı olarak yer bulurlar.
Akyollu Mustafa yaşlılıktan ve hastalıktan dolayı elden ayaktan düşmüş, hasta yatağına mahkûm haldedir. Kudretini kaybetmiş
halde de olsa yeni düzene karşı direnmeye çalışır ancak elden ayaktan düşmesiyle iktidarını tamamıyla kaybetmiştir. Oğlu Memet Ali,
kasabanın zenginleriyle ortaklaşa yatırımlar yapma niyetindedir.
Sermaye elde etmek için ne var ne yoksa satmaya girişir. Çiftlikteki
her şeyi satıp savar. Mustafa Bey’i çocukları, karısı, yanaşmaları, hizmetçileri, çevresindeki herkes terk edip şehre göçer. Memet Ali sık
sık babasına gelip kalan mallarını satması için yalvarır ancak ikna
edemez. Sonunda ikna etmekten vazgeçip başka bir yol seçer: “Memet Ali umudu kesince bir takım kâğıtlar getiriyor, babasının elini
yorganının altından alıyor, kâğıtlara imzasını attırıyordu.” (Kemal,
1980, s.15) Mustafa’nın yaşlılık ve hastalıkla birlikte bedensel yeti68
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lerini kaybetmesi, elinde kalan son iktidar alanı olan maddiyatı da
ondan alır. Oğluysa sattırdıklarıyla kasabanın ileri gelenlerinin arasında yer edinir, saygınlık kazanır. Yeni düzende tutunmak için endüstriyel erkekliğini inşa edip maddi gücüyle bir iktidar alanı kurar.
Bu sırada Derviş, Mustafa kadar kötü durumda değildir, hâlâ
ağalara ve oğlu Muzaffer’e direnmektedir. Muzaffer’se Memet Ali ile
görüşmekte, hatta fabrika kurmak için ortak olmaktadır. Babasının
güçsüzlüğünden yararlanıp sattıklarıyla zenginleşen Memet Ali, fabrikada büyük hisse sahibidir. Muzaffer ise bu noktaya erişebilmek,
mallarını satıp aynı zenginliğe ulaşabilmek için babasıyla mücadele, babasının düşmanı olan ağalarla dayanışma halindedir. Bir gün
bu ağalardan biri olan Ala Temir, Derviş’le bir tarla üzerine pazarlık
yapmak için konağı ziyarete gelir. Derviş, hareketleri ve konuşmasıyla Ala Temir’e tepeden bakmaya, üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıştıkça Muzaffer sinirlenir: “Muzaffer babasının Temir Ağaya karşı
böyle konuşmasına çok kızdı. Ne hakkı vardı onun Çukurovanın bu
bir numaralı iş adamına karşı böyle davranmağa, tepeden sallamağa? Kim oluyordu o? Altı üstü çökmeye yüz tutmuş bir derebey artığı. Derebey de değil batıdakiler gibi, uydurma bir şey…” (Kemal,
1980, s.634). Muzaffer’in babasını tanımlayışı gerçekten de geleceğin
habercisidir, o da Mustafa gibi yıkılacak, elindekileri kaybedecektir.
Bu satış görüşmesi Derviş için bir dönüm noktası olur. Sonunda
karşı koyamayıp tarlayı istediğinden aşağı bir meblağa satar. Karşı
koyamayıp tarlayı satmasından dolayı utanç içindeki Derviş, anlatıcının tabiriyle can çekişir gibidir, sesiyse ölü gibidir (s.639). Derviş,
Mustafa’nın yanına gittiğinde hasta yatağındaki Mustafa’yı ölü olarak betimleyen anlatıcı, bu satıştan sonra ilk kez Derviş’i de ölümle birlikte anmaya başlar. Düzendeki değişimin yanında hastalık ve
yaşlılık şartlarıyla da erkekliği iyice zedelenen Mustafa’nın, erkeklik
kaybından sonra ölü olarak tasvir edilmesinin önemli olduğundan
bahsetmiştim. Anlatıcı bu kez Derviş’ten de aynı şekilde bahsettiğine göre Derviş için de bir erkeklik yitimi söz konusudur.
Derviş’in tarlayı satmaya direnmesiyle Akçasaz’ın kurutulması
işlemi aşağı yukarı aynı zaman dilimine denk gelir ve yine iki yoldaş
tür arasında bir kader ortaklığı kurulur. Akçasaz bataklığı kurudukça açığa çıkan yeni topraklar şu şekilde anlatılır:
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Yabanıl toprak renk renk, boy boy traktörlerin çektiği kötenlerle ölüm
kalım savaşındaydı. Kendini ele vermemek, insanoğlunun demirine,
traktörüne kul köle olmamak için var gücüyle dayatıyordu. Ama yenilecekti. (…) Bu, toprağın ilk direnişidir. Bekaretini vermek istemezcesine direten bir kızın korkuyla kendisini sakınmasıdır. Gelecek yıl
olgun, güzel, uysal, sıcak, şefkatli bir kadın gibi kendisini verecektir.
(Kemal, 1980, s.421)

Görüldüğü üzere toprağın insan tahribatına karşı direnişiyle
Derviş’in yeni düzene ve onun temsilcisi olan yeni hegemonik erkekliklerine karşı direnişi arasında açık bir paralellik vardır. Ancak
anlatıcı, ikisinin de sonunda pes ettiğini kabul eder. Derviş için pes
etmek eril iktidarını yitirmek anlamına gelir.
Bu yitimin son tarlanın satışı yüzünden olması beylerin çevreleriyle ve toprakla kurdukları bağla ilgili önemli ipuçları içerir.
Aralarındaki arzu nesnesi konumundaki toprak onlar için ekonomik değerden çok daha fazlası, eril kimliklerini inşa etmelerindeki
bir araçtır. Zira toprağın yine bakire bir kadın olarak nitelenmesi
de homososyal arzu üçgenindeki kadın rolünde oluşuna bir başka
işarettir. Anlatıcı, toprağın dirense de sonunda teslim olacağı ve yeni
düzen için meyve vereceğini vurgular. Toprağın bu şekilde yenilmesi
demek onu arzu nesnesi olarak gören iki erkek karakter için de rekabet edecek bir şey kalmaması demektir. Oğlunun tüm toprağını
satmasıyla Akçasaz üzerindeki egemenliği sona eren Mustafa’nın yanına bu kez Derviş de eklenir. İkisini birbirine düşman eden ortak
arzu nesneleri ikisi için de artık yoktur. Toprakların satılması aynı
zamanda Akçasaz’ın yeni düzenin temsilcilerinin eline geçmesi ve
sanayileşmeye açılması anlamı taşımaktadır. Yani tarlaların satışı Akçasaz’ın tahribatıyla doğrudan ilişkili, Akçasaz’ın tahribatı da
beylerin çöküşleriyle doğrudan ilişkilidir.
Düşmanlığın sebebi ortadan kalkınca Derviş’le Mustafa arasındaki ilişkinin vardığı nokta romanın kapanışındaki en çarpıcı sahnelerinden birinde belirginleşir. Satış sonrasında utancından yerin
dibine giren Derviş Bey, yine soluğu Mustafa Bey’in konağında alır.
Bu kez kendi halinin farkına varmaya, rakibiyle kendini özdeşleştirmeye başlayacaktır. Konağa karşıdan bakınca perişan bir halde
olduğunu görür. Ortada artık “onulmaz bir yıkım” olduğunu düşünür. Sonra kendi kendine: “Onu görmeli, onu görmeliyim, neye mal
70
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olursa olsun bugün, bu perişanlıkta onu görmeliyim,” (Kemal, 1980,
s.645) der ve içeri girer. Merdivenleri çıktığı sırada düşmanının
ölmüş olabileceğini düşünüp korkuya kapılır. “Ölmüşse eğer, kurtlanmış şişmişse onun cenazesini ben kaldırırım, en güzel törenlerle,
yiğit, onurlu düşmanımın,” diye düşünür, “O ölmekle benim de yarım öldü demektir. Ne tuhaf, ne deli bir dünya,” (s.645). Mustafa’nın
ölümünün kendisi için anlamını açıkça ifade edişi kendi kimliğini
onun üzerinden kurduğunun bir itirafıdır aslında. Bu kez Mustafa
Bey’in hali çok daha uzun, çok daha dramatik tasvir edilir:
[L]imon gibi sararmış, kirli yeşil, üç aylık sakallı, kırçıl, diken diken
tozlu sakalları, uzamış ölü yüzüyle, kirpikleri hiç kıpırdamadan, çatlamış dudakları, incelmiş, karanlık bir çizgi gibi, burnu da incelmiş,
kemiği görünür gibi ince, uzamış, sivri çenesi çıkmış, burnunun yöresinde sinekler dönüyor, gırtlak kemiği boynu ikiye ayırmış, ellerinin
kemiği çıkmış, elmacık kemikleri dışarı fırlamış, gözleri çukurda, pörtlek, cansız, pörsümüş, cansız, ölü koyun gibi[.] (Kemal, 1980, s.646)

Bu kez ölü olarak tasvir edilen Mustafa’nın yanında henüz iktidarını kaybetmemiş bir Derviş yoktur. Öyle ki Mustafa’nın gözlerindeki bakış alaylıdır. Hem kendiyle hem dünyayla hem de Dervişle
alay ediyordur (Kemal, 1980, s.646). Derviş bu alaycılık karşısında ne
yapacağını bilemez. Uzun zamandır ölü olarak baktığı adamla aynı
durumda olduğunu fark eder. İki karakterin aynı sistemin kurbanı
olarak çöküşleri dışardan bir göz tarafından da onaylanır. Zengin
ağalardan biri olan Mahir Kabakçıoğlu, Memet Ali’yle Muzaffer’in
dost oluşu üzerine, Derviş’le Mustafa’yı düşünür. “Ve Derviş Beye,
can düşmanı, onu aşağılayan Derviş Beye, içindeki acıyı söküp atamasa da bütün bütün, acımağa başladı. Hele Akyollu Mustafanın
hali beterin beteriydi. (…) Derviş Bey artık kimdi, ölse de yaşasa
da ne olurdu sanki, bitmiş bir kişi. Ha varlığı ha yokluğu…” (Kemal,
1980, s.661). İki beyin de hegemonyalarını ne denli kaybetmiş olduklarının göstergesidir bu acıma.
Akçasaz’ın kuruyup yok olmasıyla ortak arzu nesneleri de yok
olan beyler için ortada rekabet edecek bir şey kalmamıştır artık. İşte
Demirciler Çarşısı Cinayeti boyunca birbirini öldürmek için ellerinden geleni yapan iki beyin Yusufçuk Yusuf’taki yakınlaşmalarının
sebebi budur. Homososyal rekabetin kaynağı ortadan kaybolunca
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düşmanlık duygusu da azalır. Romanın kapanışıysa meseleyi çarpıcı
olan asıl noktaya taşır. Sarıoğlu Derviş Bey, Akyollu Mustafa’yı görmeye son bir kez daha gider. Anlatıcı iki düşmanın bu son buluşmasını şöyle aktarır:
Al atlı adam gözlerini kırpmadan bu adama bakıyordu. Acımakla, şefkatle, pişmanlıkla, belki de sevgiyle. Gözleri kapalı ölü gibi uzanmış
yatan bunu biliyor, yüreğinde duyuyor, kalkıp bu adamın boynuna sarılmak geçiyordu içinden. (…) Sonunda al atlı adam elini uzattı onun
saçlarını, alnını yüzünü okşadı. Eli geldi, mahzun yatan ellerin yanında durdu, usul usul elleri birleşti, sıcacık, birbirlerinin ellerini sıktılar.
İlk olarak yatan adam gözlerini açtı, sevgiyle, minnettarlıkla göz göze
geldiler, belli belirsiz birbirlerine gülümsediler. (Kemal, 1980, s.687)

Berna Moran, (1990) bu sahneyi iki beyin gençliklerinde karşılaşıp ellerini ateş tutmuş gibi çektikleri sahneyle karşılaştırır ve düşmanlığın yerini sevginin aldığını söyler. Tasvirlerden de anlaşılacağı
üzere yoğun, içten bir sevgi ilişkisi baş göstermiştir romanın sonunda. Uğruna rekabet ederek hegemonik erkekliklerini inşa ettikleri
Akçasaz’ı kaybeden iki bey, düşmanlıklarını da kaybederler. Ancak
aralarındaki homososyal bağ farklı bir şekil almış olur.
Romanın sonunda Mustafa ölürken Derviş çekip gider. Ölüm
ve çekip gitme anlarında Akçasaz’ın rolü yine önemlidir. Mustafa,
konağının yıkılacağını öğrenince Akçasaz’a gider. Gün doğana kadar
nereye gideceğini bilemeden döner durur, sonra da usulca “cansız
bataklığa kay[ar.]” (Kemal, 1980, s.717). Derviş ise atını Akçasaz’a
doğru dörtnala sürer. O sırada kanal açılmış, bataklığın suları hızla Ceyhan ırmağına akmakta, yani Akçasaz ölüp gitmektedir. Derviş, yine Akçasaz’ın peşinden gider ve atını Ceyhan ırmağına doğru sürer. Haraway, (2003) yoldaş tür kavramıyla türlerin kaderleri
arasındaki ortaklığa vurgu yapıyor, birbirlerini inşa ettiklerini söylüyordu. Kapanıştaki bu özdeşlik, yoldaş iki türün nasıl birbirlerine
bağımlı oldukların bir örneğidir. Birbirine temelden bağlı olan, aynı
ekosisteme dahil iki varlığın beraber yok oluşlarını anlatan Akçasazın Ağaları böylece doğa/insan ikiliğini sorgulayacak bir okuma
sunmuş olur. Derviş ve Mustafa’nın toprakla ve doğayla kurdukları
ilişki toplumsal cinsiyetle doğanın aslında ne denli iç içe meseleler
olduklarını tekrar düşünmek için de önemli bir başlangıç noktası
72
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niteliğindedir. Sonradan değişen düzen ve ana karakterlerin başına
gelen yıkım, hegemonik erkekliğin doğayla kurduğu ilişkinin çok
yönlülüğüne de dikkati çeker. Derviş ve Mustafa’da görüldüğü gibi
hegemonik erkeklik kendini inşa ederken doğaya bel bağladığından
doğanın tahribatından ilk önce etkilenecek kadar kırılgandır. Fakat
aynı hegemonik erkekliğin farklı bir dönem ve şartlar altındaki inşası bu kez doğanın yıkımına ana sebep olur. Dolayısıyla ekolojik krizi
ve doğa/insan ikiliğini düşünürken toplumsal cinsiyeti de buna dahil
etmek gelecekteki çalışmalar için önemli imkânlar sağlayacaktır.
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Cihan Aktaş ve Leila Aboulela’nın
Romanlarında Gelişmemiş Erkeklik
Öz
Kadın yazarın gözünden “erkekliğin” ya da “erkeğin” anlatılması ve sorunsallaştırılması önem kazanmıştır. Özellikle bugünün Müslüman edebiyatında kadının erkeği anlatma ve sorgulama deneyimi dikkat çekicidir. Dolayısıyla, bu
makalede, Sudan asıllı İngiliz Müslüman kadın yazar Leila Aboulela’nın ve Türk
Müslüman kadın yazar Cihan Aktaş’ın son romanları üzerinden “erkek karakterlerin” nasıl temsil edildiğini ele aldım. Bu bağlamda, Cihan Aktaş’ın Şirin’in
Düğünü ve Seni Dinleyen Biri; Leila Aboulela’nın Minaret (Minare) ve The Translator (Çevirmen) eserlerini erkek kahramanların Batı modernliği paradigması
ve günümüz Müslüman kadın edebiyatında tekrarlayan bir model olarak erkek
karakterlerin mantıksızlığı üzerinden inceledim. Bu anlamda erkekliğin çağdaş
Müslüman edebiyatında temsilini tartışmak ve günümüz Müslüman kadınların
gündelik yaşam mücadelelerini anlamak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: İslam, erkeklik, kadın edebiyatı, Cihan Aktaş, Leila Aboulela.

Introduction
This article aims to compare and discuss the repetitive patterns
of the representation of male characters in the works of two contemporary Muslim women writers namely, Cihan Aktaş and Leila
Aboulela. To introduce briefly1, Cihan Aktaş is known for her numerous short storybooks and novels but also her research and thesis
books on gender studies in Turkey. Her stories and novels are written in Turkish and mainly set in Turkey. There are rich portrayals of
various Muslim women speaking about their everyday life struggles
trying to find their individual voice despite the oppression of collective discourses in her works. Scholars such as Kenan Çayır, Ahmet
Sait Akçay, Elifhan Köse and Zehra Yılmaz examining contemporary
Muslim fiction nowadays, often refer to Cihan Aktaş in their stud2

1 For more detailed information about the authors: Bulut, M. Y. (2019). Contemporary
Muslim Characters in Cihan Aktaş and Leila Aboulela, (Master Dissertation), İstanbul
Şehir University College of Humanities and Social Sciences.
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ies as she has witnessed the change from “Hidayet Romanları” (salvation novels) to self-reflexive novels in the ’80s and ’90s. Accordingly, Cihan Aktaş is considered a leading Muslim female author in
Turkish literature reconstructing self-reflexive and self-critical Muslim fiction nowadays. On the other hand, Leila Aboulela is a British Muslim female writer from Sudanese origin writing in English
and publishing her works in Britain. The author resides currently
in Aberdeen and Dubai. The author has received positive criticism
for questioning multi-identities, immigration and Muslim cultures
in Britain and their everyday life problems in her works. Her stories and novels are remarkable as these characters try to reason with
Islam in contemporary Europe, where minorities are far more challenged since post 9/11.
Significantly, these authors writing in different countries and
languages have a lot in common and are productive writers providing the chance to examine numerous samples of Muslim characters
in terms of Muslim women speaking about their everyday life problems, Muslim female characters problematizing masculine domination and their individual experience with Islam instead of a collective
experience. However, the reconstruction of Muslim female characters and problematizing the domination of masculine power might
have led to the loss of masculinity regarding the common portrayal
of male characters as immature, irrational and irresponsible in the
works of both authors. This issue will be further examined focusing
on the male characters Faruk in Şirin’in Düğünü (2016) (Şirin’s wedding) and Halil from Seni Dinleyen Biri (2007) (Someone listening to
you) by Cihan Aktaş, and Anwar from Minaret (2005) and Rae from
The Translator (2000) by Leila Aboulela.
To begin with, the term “Muslim fiction” is explained by Karine
Ancellin in “Hybrid Identities of Characters in Muslim women fiction post 9-11” as,
In the post-9/11 era, the notion of a ‘Muslim’ stigma becomes increasingly significant in literature. The attacks on the New York twin towers
aroused inescapable questions, sharpening Muslim writers’ narratives
and altering the ‘name value’ of the author. Debates about Islam erupted in the public sphere. Muslim names were gaining a sort of familiar
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resonance. They had become less ‘foreign’ and interested more readers. Moreover, a generation of Western-educated Muslim immigrants’
children were coming of age and, regardless of the ‘Muslim’ issue, they
were choosing literature as a medium through which to express their
artistic creativity. As a consequence of all this, the amount of Muslimrelated fiction soared after 9/11 both by non-Muslims and by writers
with a Muslim ancestry or a Muslim affiliation (Ancellin, 2009).

It can be understood that the term “Muslim Fiction” became evident and popular after 9/11 since Muslims in the West felt required
to explain and defend themselves through literature. Leila Aboulela,
in her column, called “Why must Britain’s young Muslims live with
this unjust suspicion?” refers to this topic on British Islamophobia
with the following words,
Muslims are required to be on alert, distancing themselves from extremism, apologising for the latest atrocity, explaining, defending,
dodging, avoiding confrontations or even discussions. Before even being exposed to radicalisation, young Muslims are talked down to and
told off. They are shoved under the microscope. Whatever the news
item, whatever the issue, be it cultural practice or immigration rules,
regardless of how religious they are or how much they practise, by
simply being Muslim the youth are made to feel that they are on the
wrong side (Aboulela, July 2015).

Related to the above, the author partakes also in the book The
Things I Would Tell You –British Muslim Women Write edited by
Sabrina Mahfouz, with twenty-two British Muslim women writers; Fadia Faqir, Amina Jama, Chimene Suleyman, Aliyah Hasinah
Holder, Kamila Shamsie, Imtiaz Dharker, Triska Hamid, Nafeesa Hamid, Ahdaf Soueif, Seema Begum, Leila Aboulela, Shazea Quraishi,
Shaista Aziz, Miss L, Aisha Mirza, Hibaq Osman, Azra Tabassum,
Selma Dabbagh, Asma Elbadawi, Samira Shackle, Sabrina Mahfouz
and Hanan al-Shaykh in order to show the full range and richness of
British Muslims in Britain and to challenge the negative portrayal of
Muslim women after 9/11 in the West through their writings (Mahfouz, 2017, p.10). Sabrina Mahfouz states that these Muslim writings can defeat the negative stereotypes, positive representation can
empower greatly and overpower the dominant narratives spreading
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misrepresentation disempowering Muslims (Mahfouz, 2017, p.12).
Leila Aboulela’s participation in writing back to the dominant narratives and defining herself as a British Muslim is remarkable as the
author often refers to the unfair statements and regulations by the
British authorities2, the hypocrisy in academia when it comes to Islam, how easy people can be labelled as terrorists in her works3.
Furthermore, in order to understand the significance of women writing and masculine domination, it is necessary to know how
male-centred language functions linguistically. Helen Cixous in her
essay “The Laugh of the Medusa” referring to Derrida’s “logocentric”
(western dominance) and “phallus centric” (male dominance) concepts in language argues that language does not belong only to the
West or to men and advocates women to find their own language
(Cixous et al., 1976). Later on, Jacques Derrida combines these concepts as “phallogocentrism,” accepting that Male-dominated texts
highly influence Western culture (Moran, 1994). In other words,
Cixous and Derrida opposed to the binaries in the “phallogocentric”
language since the first binary concept oppresses the latter. These
dominating binaries are men/women, west/east/liberal/conservative. Since the first binary oppresses the second, women have subconsciously defined themselves also as inferior to men living in patriarchal societies and using male-dominated language. Thereupon,
Helen Cixous deconstructs these binaries by showing the ugliness of
previous male-centered texts enslaving women and seeing her as inferior, and introduces the concept of “Écriture Féminine” motivating
women to find her own mode of feminine expression and to write
herself (886).
To illustrate further, the significance of women writing women can be seen in Cihan Aktaş’ short story “Kusursuz Piknik” (The
2 Aboulela, L. (2015, July 27). Why must Britain’s young Muslims live with this unjust
suspicion? | Leila Aboulela. Retrieved from https://www.theguardian.com/ commentisfree/2015/jul/27/britain-young-muslims-suspicion.
3 Aboulela, L. (2017). The kindness of enemies. New York: Grove Press. ( in The Kindness of
Enemies Leila Aboulela chases the possible errors of the anti-terror legislation in Britain
in order to show the disruptions and failures of these regulations.
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Flawless Picnic) (Aktaş, 2009) and this work could be considered as
an idiom like Helen Cixous “last laugh” since it could be used as an
expression to define “the doom of men expecting perfectness from
women and are left helpless as a consequence” (Aslan, 2015 pg.100).
Prof. Bahtiyar Aslan analyzing the story puts forth that women were
regarded as “flawed” throughout history compared to the “perfect
men”, however, today the modern woman is forced to be “flawless”
and is pressurized by the male-dominated discourses (Aslan, 2015
pg.101). Moreover, the force to have “a perfect picnic” or “a perfect
woman” is discussed and criticized by Cihan Aktaş because idealizing women oppress women even more as women feel insufficient
and get tired of showing the best of themselves.
As a matter of course, current theorists on Muslim fiction in
Turkey and specifically on Muslim women’s literature discuss that
since the 90’s; the form of the Islamic novel has changed from a collective narration to a subjective narrative. Kenan Çayır explains this
alteration in shape and pattern in his work Islamic Literature in Contemporary Turkey from Epic to Novel with the following words,
Western centric Kemalist conception of civilization and performed a
transgression of secular boundaries-boundaries that equated “civilization” with the “West”-by Islamic subjects. These subjects, however,
were collective subjects speaking in a language of “we” that was oriented towards group ideals promoted by the literary and intellectual
narratives of Islamism. New socialization patterns, the acquisition of
new professions, the attendance and transformation of urban spaces,
and alternative practices of Islamic precepts in daily life resulted in
new subject formations in the 1990s (Çayır, 2015, p.144).

Thus, the contemporary Muslim writings show novelties and
new patterns differentiating themselves from the previous narratives
using subjective voices instead of a collective voice. According to Ahmet Sait Akçay in his book Bellekteki Huriler, contemporary women
writers criticize the salvation novels from the ’80s since women were
shown inferior and were depicted as poisoning the norms and values of the society and the male characters discipline these flirty girls
(Akçay, 2006, p.11). Consequently, the change from salvation novels
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to self-critical books in the ’90s4 gave birth to new patterns in Muslim women’s writings today problematizing collective understanding
of Islam, patriarchal oppression and shedding light on everyday life
struggles of Muslim women.

Loss of Masculinity and the Modernity Paradigm
According to Elifhan Köse in Sessizliği Söylemek, there is a search
for the loss of masculinity in contemporary Muslim women writings
(Köse, 2014, p.101). Köse discusses in her chapter “Dindar Edebiyatta Umutsuz Arayış: Kaybolan Erkeklik”, (the hopeless search in
Muslim literature, the loss of masculinity) the concept of masculinity in salvation novels from the 60’s to the 90’s (Hidayet romanları)
(Köse, 2014, p.104) and how this resemblance differed in post 2000’s
contemporary Muslim women writings. To be more explanatory, the
salvation novels (Hidayet romanları) (Çayır, 2016, p.155) are opposed by Cihan Aktaş due to the unrealistic and far too idealistic
narratives preventing Muslim authors and readers from problematizing current, actual and everyday life struggles of Muslims (Akçay,
2012, p.23). In addition, the characters in these novels were flawless
or stereotypical (ideal heroes or fallen angels), there was a collective
oppressing voice (We) instead of individual experiences (I) dominating the plot, and the narration was decorated with suppressive
clichés. Owing to this, Ahmet Sait Akçay claims that these novels
were dominated by patriarchal pleasures and oriental depictions of
women and argues that they could be seen as one of the reasons for
Muslims turning to worldly pleasures instead of carrying religious
concerns today (Akçay, 2012, p.65). Consequently, these novels restricted Muslim women participation in public spaces and promoted
to stay home and related to this Cihan Aktaş tells in an interview
with Suzan Nur Başarslan that she has always admired Halide Edip’s
4 More information about the change in Muslim fiction from the 60’s to the 90’s popular
self-critical novels can be found also in Çimen Günay-Erkol and Uğur Çalışkan’s paper:
Günay Erkol, Çimen, & Uğur Çalışkan. “1960’lardan 28 Şubat’a Cemaati Romanlarla İcat
Etmek: Siyasal İslamın Popüler Tezahürleri.” Moment Dergi [Çevrimiçi], 3.1 (2016): n.
pag. Web. 17 Feb. 2021
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Kaya and Rabia character more than Şule Yuksel’s Feyza character
because Aktaş prefers Kaya who transforms public sphere according to her ideals rather than Feyza in salvation novels idealizing the
return to home (Başarslan, 2012). From this sample and many other
expressions of the author, it can be stated that Cihan Aktaş prefers to
write against the marginalized and alienated Muslim female characters in salvation novels reconstructing simple, casual, realistic, empowered Muslim female characters.
Accordingly, in Cihan Aktaş’ latest novel Şirin’in Düğünü
(Şirin’s wedding) (2016), Faruk (the male protagonist) represents
the fragmented male character having troubles with the modernity
paradigm in contemporary Muslim fiction. In previous salvation
novels, the experience of Muslim women with modernism clashing
with the ideals of Islam was a common pattern and sin was more
related to women while male characters were the saviours of this sin
leading the female characters to the right path; however, the male experience with modernism and sinning was rare (Ahmet Sait Akçay,
p.11). Elifhan Köse explains that Muslim women writers today are
aware of problems stemming from a false notion of Western modernity clashing with the ideals of Islam and as a result; they believed
that it was time to question Muslim male characters on this issue as
well. Köse refers to Fatma Barbarosoğlu, also a well-known Muslim
female writer in Turkey, who realized in contemporary Muslim female writings that men were depicted as incapable of coping with
the paradigms of modernism while it was easier for the women to
adapt (Köse, 2014, p.103). Thus, through Faruk it is possible to see
that the male characters are in need of saving while female characters
are often the saviours. To illustrate further, Faruk is the son of a rich
and powerful company owner but his father refuses to assign him
the executive powers of the company since he was unable to finish
his studies and lacks the strength and capability of being responsible
in his relationships. He is the lover and future husband of the main
female character Şirin and reflects the new generation upper-class
Modern Muslim man, alienated and disconnected from his Islamic
norms and values. Moreover, the author constructs a male character
coming from a conservative Muslim background, however, his views
about women with a headscarf is negative due to his false notions on
82
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being modern, and he believes that scarfed women should work and
live somewhere but not in his company, far from his life and for this
reason; he dislikes Şirin’s friendship with Esma as he thinks these
“scarfed girls” always create problems (Aktaş, 2016, p.491). Cihan
Aktaş clearly criticizes and shows the contradictory mind-set of
male characters trying to be “modern” or “secular” related to the political history of Turkey but ignoring the ideals of Islam5 6. Related to
this, this male character does not want his wife Şirin to cover her hair
with a scarf as he thinks other people will think he forced her into
this (Aktaş, 2016, p.532) and makes up unsupported stories about
scarfed girls and besmirches Esma saying that she wears a scarf because she is ugly and wants to hide her prominent chin (Aktaş, 2016,
p.561). Cihan Aktaş clearly mocks Faruk’s attitudes and behaviours
showing the contradictions and the paradox to be “modern”. As a
result, the author deconstructs through Faruk the previous heroic
portrayals of Muslim men leading the “flirty women” to Islam (in
previous salvation novels as mentioned above) and instead constructs a flirty male character depending on the guidance of Şirin,
the female character.
To illustrate further, in Seni Dinleyen Biri (2007) (Someone Listening to You), Halil is incapable of coping with the paradigms of
modernism in all ways, and this incapability makes him jump from
one ideology to the other, from one city to the other and from one
woman to the other. Halil might be the most confused male character in Cihan Aktaş’ works. Ayse Saraçgil examining the representation of men in Turkish fiction in her book Bukalemun Erkek (Cha5 Umut Azak: “Beyond the Headscarf: Secularism and Freedom of Religion in Turkey”: In
other words, women, veiled or unveiled, are challenged by the same patriarchal hegemony,
denying them treatment as equal individuals in any space, conservative/ Islamic or secular. Hence the critique of patriarchal social norms from within Islamic groups by women
activists and writers such as Fatma Barbarosoğlu, Cihan Aktaş, and Sibel Erarslan –often
referred to as “Islamic feminists”– is crucial for problematizing gender relations which
restrict women’s capacities in both Islamic and secular environments (p.98).
6 Yeşim Arat in “Women’s Challenge to citizenship in Turkey” However, first the parameters within which Islam was circumscribed had to be enlarged. Islamist women, those
who used Islam as an explicit political ideology to define themselves, had to wage a fight
to have themselves accepted publicly rather than merely privately. The most visible and
politically critical battle was fought in defence of women’s right to cover their heads in any
public space, as they claimed Islam dictates (p.111).
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meleon Man) points to the modernity paradigm of Muslim men in
Turkish fiction. Saraçgil states that during the modernization period
coming with urbanisation, Muslim women started to redefine their
Muslim identity, used their veils to participate actively and comfortably in public spaces, and merged their values benefitting from
modernism. On the other hand, Muslim men failed to integrate and
redefine their Muslim identity ignoring the changes coming with urban life. Since men refused to re-identify their modern Muslim identities, they continued seeing women as objects (Saracgil 2005, 405).
Similar to this, Halil objectifies women in his life as he fails to adapt
to city life with his Muslim identity. At first, this male character disavows city life and urbanization because he follows a spiritual leader
called “the Belgian Sufi” and subsequently he moves to Siirt to live
the ideal, simple and uncorrupted life. To his surprise, this spiritual
leader influencing many like Halil had returned to city life himself,
and after hearing the rumours of this return, Halil cannot accept and
admit that this ideology was a failure (Aktaş, 2007, p.341). Soon, the
male character being incapable of holding onto life without modernism, technology, and science because he missed the advantages of
technology and education, returns abruptly to Istanbul leaving his
wife behind to pick up his studies and contacts his ex-lover Meral
(Aktaş, 2007, p.365). In a little while, he moves abruptly to Urfa and
starts a relationship with a singer working for the same project leaving both women (his wife and love) uninformed behind in Istanbul
(Aktaş, 2007, p.422). The author criticizes harshly through Halil how
fragmented the mind of Muslim men are today leading to unrest
and distrust of people around them as they are unable to integrate
in today’s modern world with their Muslim identity and fail take responsibility in their relationship with women.
The estrangement of Muslims in the West, Muslim women in
particular, has a long history7; however, problematizing the mar7 Lila Abu-Lughod explains that it was called “gendered Orientalism.” Many defined after
women through Edward Said’s Orientalist concept. Abu Lughod refers to sample works of:
Dohra Ahmad, “Not Yet beyond the Veil: Muslim Women in American Popular Literature,” Social Text 27, no. 99 (2009): 105; Rana Kabbani, Europe’s Myths of Orient (Bloomington: Indiana University Press, 1986); and Meyda Yeğenoğlu, Colonial Fantasies: Towards a
Feminist Reading of Orientalism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
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ginalization of Muslim women theoretically started with Edward
Said’s Orientalism, in this case; the West seeing Muslim women as an
“Orientalized concept” to actualize colonization (Said, 2003). Referring to Said’s Orientalism, Professor Lila Abu-Lughod, who worked
at least 30 years with Arab women in the Middle East, asked: “Do
Muslim Women Need Saving?” (Abu-Lughod, 2015). Initially, AbuLughod claims that there has been “a moral crusade” in the West “to
save” the “oppressed Muslim women”, however, her thirty years of
experience showed her the opposite; Muslim women are surprised
that the Westerners believe Islam oppresses Muslim women. Moreover, the hypocrisy of the Western experts neglecting problems related to women at home in Western countries and going instead to
the Middle East to “save” Muslim women is heavily criticized in this
work. Furthermore, Abu-Lughod describes how Islam is shown as
a threatening culture by the West and points explicitly to feminists,
The media enthusiastically took up stories about the status and suppression of women. Feminists joined the cause. Popular memoirs by
Muslim women who exposed the plights of their benighted sisters in
Iran, Afghanistan, and Saudi Arabia became best sellers in the West.
Women’s organizations headed off to Afghanistan alongside a battery
of humanitarians and legal experts. Later, these groups set up shop in
Iraq, a country in which, ironically, women had previously enjoyed the
highest levels of education, labor force participation, and even political involvement in the Arab world (Abu Lughod, 2015, p.7).

Eventually, Abu-Lughod conceptualizes her work as “writing
against culture”; deconstructing the culture misrepresenting Muslims and seeing them as the most “rest”, as the opposite pole of the
West (Abu-Lughod, 2015, p.6). Referring to the literary scholar
Dohra Ahmad’s concept (Ahmad, 2009), Abu-Lughod analyses texts
and so-called studies depicting “Muslim women as abused” and calls
it “pulp-nonfiction”8 since women are portrayed in these books as
collective identities suffering from Islam or trying to escape. More8 In chapter 3 “The Fantastic World of “Pulp Nonfiction”, Abu-Lughod refers to works
showing Muslims as abused and trying to escape as “pulp-nonfiction”: Azar Nafsi’s Reading Lolita in Tehran, Asne Seierstad’s The Bookseller of Kabul, Ayaan Hirsi Ali’s The Caged
Virgin and its sequels.
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over, Abu-Lughod’s contribution is not only showing how specific
texts have prevented understanding and questioning “real” problems
oppressing Muslim women (such as governmental, political or financial authorities in Egypt) but is also a self-criticism inviting scholars
to study against the mainstream discourses suggesting experts to ask
these women within instead of assuming on behalf of them.
Leila Aboulela in Minaret (2005) shows through Anwar (the
male protagonist) the inferiority complex of immigrants trying to fit
into the ideals of the Western “Modernism” and in return see their
cultural and religious heritage as backwards. Anwar is a secular and
leftist student and organizes demonstration in Sudan but when the
coup in Sudan fails he is forced to flee to London and his ideas about
the west turns into admiration in Britain (Aboulela, 2006, p.156).
He is confused about his identity in Sudan (being a communist),
the new identity in London (western or being seen as a nigger) and
how he should treat his girl-friend Najwa since he hates her father
due to political reasons (Aboulela, 2006, p.157). Aboulela shows Anwar as a clear-cut, not open to criticism male character who uses the
term “modern” and “modernism” for his own interests (Aboulela,
2006, p.176). His lover Najwa has a modest nature and deep inside
longs to find peace in Islam and to have a stable relationship but is
afraid of Anwar’s reaction (Aboulela, 2006, p.161) because Anwar
despises Najwa telling her she is backward and that marriage is evil
and not modern. Knowing very well that Najwa has a modest nature
and needs stability after losing her family, Anwar does not propose
to her or does not see his relationship with her as a serious relationship but demands her to be “modern” to make use of her (Aboulela,
2006, p.177). In this sense, Anwar’s modernity paradox is related to
his ethnic background as well as his Muslim heritage as he defines
modernism as the opposite of religious and cultural values.
In The Translator (2000), the male protagonist Rae is British and
not an immigrant, however, he also struggles with the Western modernity paradox. Rae is a successful academician and an expert in
Middle Eastern studies, he has an interest in Islam, however, despite
believing in God and that the Quran is a sacred text (Aboulela, 2010,
p.93) he does not convert to Islam. His immaturity prevents him
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from confessing to himself and others that he is a Muslim because
this will make him lose his credibility and bring a new responsibility. It is “a modern thing” states Yasmin to Sammar (Aboulela, 2010,
p.93) that academicians are interested in their fields but merely as an
outsider. She tells Sammar that it would be a “professional suicide”
for Rae to convert,
Because no one will take him seriously after that. What would he be?
Another ex-hippy gone off to join some weird cult. Worse than a weird
cult, the religion of terrorists and fanatics. That’s how it would be seen.
He’s got enough critics as it is: those who think he is too liberal, those
who would even accuse him of being a traitor just by telling the truth
about another culture (Aboulela, 2010, p.22).

Rae knows a lot about Islam, maybe even more than many Muslims by birth; however, he never considered his spiritual nature and
converting to Islam until meeting the female character Sammar. He
can take this step only after Sammar who motivates him to find selffulfilment in Islam and life in general. Being British and an expert
on his field did not save Rae from the oppression of this so-called
Western Modernity paradox about Islam and it took a lot of time and
courage for Rae to confess his faith and love for Sammar.

Irrational Masculinity in
Contemporary Muslim Fiction
Elifhan Köse examines the body and gender theory of traditional Islamic thought and states that in traditional Islamic thought,
gender relations are given unwary and eclectic. Men and women are
seen as the parts of the body inseparable from each other; however,
men represent the mind while women represent the heart. This metaphor depicts men as the ratio of the body and women as the emotional or merciful part. Related to this, some of the Muslim women
writers have not rejected this ideology, but they have embraced “difference” over the definition “equality” between the two sexes (Köse,
2014, p.87). The body-mind theory is another binary of masculine
domination on women as “the other” functioning as male-centred
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texts in literature and is deconstructed by both authors. While deconstructing this theory, both authors empowered their female protagonists but at the same time represent a common pattern in contemporary Muslim fiction wherein male characters are shown weak
and emotional and are unable to control their feelings while female
characters can control their feelings and act rationally.
Faruk (the male protagonist) in Şirin’in Düğünü (2016), (Şirin’s
wedding), follows only his desires and even escapes from reasoning.
For instance, when they meet for the first time in Morocco, Faruk offers to drink wine, but Şirin refuses to consume alcohol as she prefers
to be sober and rational while Faruk makes jokes about “not being
drunk with a little bit of wine,” but he gets drunk at the end of the
day (Aktaş, 2016, p.239). Furthermore, without thinking about the
norms and values or the gossips in the media, Faruk invites Şirin to
stay in the same hotel; however, Şirin refuses this offer and he blames
her for “overthinking” and “calculating” everything like a “home girl”
(Aktaş, 2016, p.246). When sober, Faruk realizes how mature Şirin
treated his inconsistency and irrationality; he confesses that he acted
emotional and left Şirin behind in Morocco uninformed and “made
a mountain out of a molehill” but is sure that she will forgive his
immaturity (Aktaş, 2016, p.266). This contemporary Muslim male
character is not only irrational but also demands understanding for
his behaviours. When Faruk blames Şirin for being scared to give
in to love, Şirin replies that she does not have fears but “concerns”
about his behaviour jumping from one woman to another and telling
her he does not love those women (Aktaş, 2016, p.458). Faruk’s depiction as “a spoiled brat” and being unable to control his feelings is
clearly the opposite of the “ideal saviour hero” in previous salvation
novels as mentioned before in Turkey where male characters were
the ratio and saved the emotionally weak female characters.
Similarly, in Seni Dinleyen Biri (2007) (Someone Listening to
You), for Halil (the male protagonist), the ideal woman is illiterate,
plain, does not read much, talk much, knows much and thus can devote herself to her husband (Aktaş, 2007, p.311). This character not
only uses his masculinity to oppress but also embraces the traditional body-mind theory to make life easier for himself. When his wife
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monograf

2021/15

The Immature Masculinity in the Novels of Cihan Aktaş and Leila Aboulela

Muhlise teaches him Islamic teachings and asks him to teach her
how to read and to write in Turkish, Halil refuses because he does
not want an independent wife (Aktaş, 2007, p.318). Halil is aware
of his irresponsible and irrational behaviors because educated girls
like Meral question his desires and choices; however, rural girls like
Muhlise have no other choice than obeying their husbands. Moreover, Halil’s irrationality is due to his quickly shifting so-called “philosophies” serving to solve his sexual desires through women. The
female protagonist Meral is quite rational towards Halil’s emotionality, and rejects his proposal to go with him to Urfa as he is married
to Muhlise and needs to take responsibility of her and the baby. Halil
always demands matters against Meral’s principles and ratio while
Meral can put her feelings aside and refuse these proposals (Aktaş,
2007, p.388). Halil confesses that Meral never made things easier for
him, and she was always calculating and acting rationally instead of
giving in to their love; however, Meral explains that she could not
merely forget her duties as a Muslim and act according to her desires
like him (Aktaş, 2007, p.411). Thus, the loss of masculinity pattern
can be seen in Halil’s confused mind-set and his inability to control
his emotions in contrast with the female protagonist Meral’s ability
to control her feelings and to act rationally.
In Minaret (2005), Anwar’s irrationality is mainly related to his
inferiority complex as the “other” in Britain but also to the domination of political masculinity9. Politics is usually considered genderneutral, however, since the 90’s scholars in literature question political domination in favour of men. Anwar’s mind is obsessed with
the political past in Sudan as he had to leave Sudan after the failure
of the coup and cannot confess that the current administration did
not bring any improvement to the country. Moreover, the coup took
the country backward instead of bringing forward but his hatred
and biased views towards Najwa’s father (the previous president)
and the previous government did not change but turned into a hob9 Further information about political masculinity: “Starck, K., & Sauer, B. (2014). Political
masculinities: Introduction. In K. Starck, & B. Sauer (Eds.), A man’s world? Political masculinities in literature and culture (pp. 3–10). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar
Publishing.”
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byhorse. It is possible to see Pierre Bourdieu’s theory on symbolic
violence10 through a language accepted by the dominant (Anwar)
and the dominated (Najwa) in the novel. Anwar pushes to be always
right in any discussion, although he can be wrong (Aboulela, 2015,
p.104). Since Najwa’s English is better, Anwar wants her to correct
his grammar mistakes; however, he reacts like an immature kid who
cannot accept criticism (Aboulela, 2015, p.107) and sneers at her out
of nowhere,
‘You and your family must be the Home Office’s ideal asylum seekers - a flat in London, bank accounts filled with the money your father
swindled.’ Yes, we had the flat but the bank accounts were not full. He
said, ‘Don’t try to kid me, I’m not stupid.’ We quarreled. I hated quarrelling with him, hated that I would explain and explain yet he never
believed me. And he had a knack of winning arguments even when I
was in the right, even when I was telling the truth. `Your father must
have had another account then, offshore, somewhere else - Switzerland. It’s ironic that you can’t get hold of the money but believe me it’s
there (Aboulela, 2015, p.112).

Anwar’s irrationality related to his inferiority complex and his
political obsessions from the past prevents him to behave rationally
and Najwa realizes that he will never change his negative attitude
due to this obsession. Najwa is forced to take distance and to leave
him because she knows he will never find a way to rationalize with
her and he will keep oppressing her.
In the Translator (2000), Leila Aboulela’s female character Sammar challenges a Western male academician, Rae, who is in the mid
of all these discussions to overcome the pressure of the dominating
West on becoming a Muslim. Sammar and Rae talk about Islamic
issues, and although Rae is an expert about Middle Eastern history
and Islam, it is Sammar, a Muslim woman who translates for Rae
10 “This extraordinarily ordinary social relation thus offers a privileged opportunity to
grasp the logic of the domination exerted in the name of a symbolic principle known and
recognized both by the dominant and by the dominated -a language (or a pronunciation),
a lifestyle (or a way of thinking, speaking and acting) -and, more generally, a distinctive
property, whether emblem or stigma, the symbolically most powerful of which is that
perfectly arbitrary and non-predictive bodily property, skin colour” (Bourdieu, 2001, p.2).
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and explains terminology to him (Aboulela, 2010, p.83). Through
Sammar’s translating Islam to Rae, Leila Aboulela deconstructs the
negative and backward portrayal of Muslim women in Western
pulp-fiction as mentioned before. Sammar translates and defines the
“Shahada” (the testimony to convert to Islam) and teaches Rae the
proper way it should be according to Islam (Aboulela, 2010, p.120).
Sammar is not just a translator of language but she is translating the
right path and religion to a Western man and this is new and against
the stereotypical idea of Muslim women being oppressed by their
husbands or Islam in the West. Leila Aboulela deconstructs these
concepts through Sammar (female protagonist) translating words
and religion for the male protagonist (Aboulela, 2010, p.41).

Conclusion
The novels of two Muslim female writers Cihan Aktaş and Leila
Aboulela are studied and examined in order to discuss the representation of contemporary male characters in current Muslim fiction in Britain and Turkey. Both authors produce productively fiction on everyday life struggles of Muslims in Turkey and in Britain.
Although they write in different regions and for different audiences,
both writers create empowered female protagonists who problematize the contemporary male characters being unable to adapt their
Muslim identities related to the modernity paradox and the inferiority complex of being “the other” in the West. While female protagonists have less problems with controlling their feelings and act logical, the male characters constantly follow their desires and fail to act
rationally. The loss of masculinity in these works are based on writing back to the negative portrayals of female characters in previous
pulp-fiction or salvation novels in Turkey, however, they are also the
outcome of narrating the everyday life struggles of women in Turkey
and Britain. For instance, building a family is critical for the female
characters and their insecurity in finding a home or family due to the
irresponsibility of male characters is a repeated pattern in the work
of both authors. Thus, the loss of masculinity shows both criticism as
well as an understanding of the struggles of women today trying to

monograf

2021/15

91

Mahbube Yavaş Bulut

reconstruct their Muslim identity in a post-modern world through
literature. Since the female characters decide to live their faith despite any force or oppression and leave the immature male character
behind (if needed), it cannot be said that there is a hidden agenda to
portray the female characters as saviours but this pattern is common
and could be discussed. To conclude, both authors show clearly that
the Muslim female characters do not need to be saved by men or
anyone but the male characters are definitely in need of being saved
by overcoming their obstacles and adapting their Muslim identity in
today’s world.
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Kriz İçindeki Erkeklik:
Graham Swift’in Son İçkiler’i
Öz

Graham Swift’in, Son İçkiler (1996) adlı romanı, dört erkeğin vefat eden arkadaşlarının küllerini denize dökmek için Londra’dan Margate’a doğru çıktıkları
bir günlük yolculuğun öyküsünü anlatır. Anlatı, çoğul anlatıcıların bu ölüm ile
canlanan kendi tarihlerini, hatıralarını ve anılarını günah çıkarırcasına anlattığı
monolog şeklinde bölümlerle sunulur. Neredeyse romandaki bütün anlatıcılar
babadır ve anlattıkları öyküler ya çocukları ya da babaları ile ilgilidir. Bu anlatılar içerisinde babalar geleneğin, tarihin, otoritenin ve istikrarın sembolü olurlar.
Öteki taraftan, takip eden nesil ise değişimi, geleceği, bireyselliği ve hareketliliği
temsil eder. Bu farklılıklar belli bir düzeyde gerilim yaratırken, 20. Yüzyılın son
yıllarında, değişen babalık rollerinde de görüldüğü üzere erkekliğin yaşadığı
kriz de romandaki çatışmanın beslendiği başka bir kaynak olur. Bu çatışma, zamanda geriye dönüp kendi babalarına bakan anlatıcı babaların, erkekliğin eski
biçimlerini sürdürmeye çalışmalarıyla daha da yükselir. Bu çalışmanın amacı
sürekli değişen erkeklik biçimlerinin romanda yarattığı bu çatışmayı inceleyip
belirli bir sosyo-ekonomik ve kültürel çerçeve içine yerleştirmektir. Romandaki
erkek karakterlerin detaycı bir analizi, erkeklikleri tam olarak anlamaya katkıda bulunabilir. Romanlar, erkekliklerin inşasını keşfetme bağlamında örnekler
sağladıkları için önemli araştırma nesneleridir. Edebiyat aşinalıktan ötürü görünmez olanı öne çıkarır ve bu yüzden erkekliklerin inşası süreci içinde yer alan
mekanizmalar edebi metinlerde daha görünür olabilirler.
Anahtar Kelimeler: Graham Swift, Son İçkiler, erkeklikler, babalık, kriz içinde
erkeklik.

At the end of the twentieth century, British men found themselves in a crisis of legitimacy (again). The sense of the crisis was not, of
course, peculiar to the last decade of the century; indeed men have
been told to go through moments of crises for the last two hundred
years. However, it was a time when that sense of crisis was manifested
in various forms, literary representations, and expressions in British
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literature, as in the works of novelists such as Ian McEwan, Martin
Amis, Nick Hornby, Julian Barnes, and Graham Swift. The decade
witnessed the proliferation of novels concerned with the confrontation of male characters with the everchanging definitions of being
a “man”. For instance, Martin Amis’s London Fields (1989) plays off
two stereotypically opposite masculine identities, a working-class
man, Keith Talent, and gentlemanly Guy Clinch. Theirs is a crisis
conditioned by a confrontation with an empowered woman, Nicola
Six. On the other hand, Sir Jack Pitman, the business tycoon in Julian Barnes’s England, England (1998), embodies “the transnational
business masculinity” (Connell, 1998). However, Pitman’s strong businessman identity is scandalized by his visits to Aunty May’s brothel where he dresses like a baby awaiting maternal affection, which
utterly contradicts his financial success and the potentially dominant masculinity that he happens to represent. Among the novels
published in the decade, Graham Swift’s Last Orders (1996) stands
out with its subtle treatment of the ordinary man in crisis, which is
made possible through multiply-narrated confessional monologues.
The novel concerns itself with two generations, which also enables
the reader to historically contextualize the crisis of masculinity. The
aim of this article, therefore, is to explore Swift’s novel as a significant
literary expression of the crisis of masculinity in the 1990s Britain. It
aims to situate the crisis within the scope of generational differences,
in the fresh conceptualizations of fatherhood, and in the redefinitions of masculine roles as reflected in the novel. The article will also
argue that the novel suggests a correlation between the economic
well-being and the level of crisis one suffers. In particular, the study
will specifically suggest that the novel develops the theme of mobility versus stability to underscore the fluidity of masculine roles and
the importance of adaptational skills.
Swift’s Last Orders, which received Man Booker Prize in 1996,
relates a day trip of four men, Ray, Vince, Lenny and Vic, from South London to the coastal town of Margate. The aim of the journey
is to fulfil the last order of a deceased friend, Jack, to scatter his ashes to the sea. The narrative is presented in monologue chapters in
which character-narrators introduce their histories, recollections and
96
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memories sparked by this death in a confessional tone. Within these
monologues, the characters visit and revision their past in order to
make sense of their present selves; however, to whom these monologues are addressed is unclear. According to David Malcolm (2003),
“all the speakers in Last Orders ultimately speak to no one, apart from
themselves. No one hears them; their monologues pass each other”
(p.14). There are 75 chapters and the majority of them are narrated
by Ray; hence he becomes the dominant voice. Vince, Lenny and Vic
are other male narrators and Mandy and Amy are the only two female
voices. There is also one brief chapter by the dead Jack.
The language of the novel is colloquial enabling the reader to
have access to the inner feelings and thoughts of the characters. For
Malcolm, the narrative structure of the novel “allows the reader to
see that, beneath unglamorous surfaces and discourse, Swift’s characters lead complex and rich emotional lives, and, indeed, grapple
as best as they can with substantial existential issues” (2003, p.118).
He further comments that “the narrator in a Swift text is almost always a sad, self-scrutinizing man, middle-aged or older, delving into
his unhappy past in order to try to work out how he got to the rather
dispiriting situation in which he finds himself ” (2003, p.14). In a
similar pattern, the death of their closest friend reminds them of the
existential anxieties they go through. The fatality of life and the impending death create an urge to meditate on the present by looking
back to the past and mediate this revision through these monologues. In fact, what they seem to be experiencing is the sense of a void
or an incompatibility with their time. They seem to be lacking the
crucial skills in coordinating their selves with changing paradigms
and patterns, especially those which designate masculine roles. To
be more specific, they experience difficulties in reproducing the
masculine roles that they observed in their fathers.
For Peter Widdowson (2004), what these narrators experience
is “a stirring of ‘memory and desire’ that is leading them to tell their
stories – even if as yet only mentally – to those they most want to be
reconciled with and to propose to themselves actions that may break
the ‘mould’ of their wasted lives and so become ‘new people’” (p.90).
The substantial existential issues, like fatherhood or family, class, na-
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tionhood and gender, feed the dispiriting present and identity crisis
of the characters. Talking about these issues, though in confessional
monologues, may serve to get rid of the old selves to create opportunities to welcome the new person compatible with the new world.
However, towards the end of the second millennia, the world had
faced dramatic socio-economic changes. For instance, the increasing
mechanization and computerization of work patterns that require
less and less muscle force, the subsequent changes in the balance
between private and public spheres of life that has further domesticated man, and the increasing participation of women in social life
thanks to the second wave feminism have played, in various degrees,
important roles in the designation of the ideas about masculinities.
As well represented in the novel, the unstable nature of the parameters that would give shape to their identities and provide them
with a stable and secure ontology may lead men to a dissolution,
even to a crisis. This instability has even been proposed as “the inherent frailty of masculinity” (Horlacher, 2011, p.5). Within this
context, in Cultures of Masculinity, Tim Edwards (2006) raises the
question of masculinity in crisis. Edwards categorizes that sense of
crisis into two interconnected areas. He calls the first one “the crisis from without” which refers to the institutional roles of men, like
fatherhood, in which men have been giving away their power (2006,
p.6). He calls the second one “the crisis from within” covering the
felt changes in how men experience their manliness, which “often
refers to a sense of powerlessness, meaninglessness or uncertainty
(2006, p.6). For Michael Kimmel (1987), men’s confusion regarding
the definition “real man”, or the crisis of masculinity, “has become a
cultural commonplace” (p.121). The crisis of masculinity worsens as
the popular analyses tend to adopt “sex roles” paradigm that ignores
historical and power relationships between genders and only allows
for two impenetrable categories (Kimmel, 1987, p.121). This approach to the crisis of masculinity cannot defuse it as its premises can be
considered as the source of the problem.
Tim Edwards suggests that “masculinity as a set of values”
may be in a crisis because, firstly, it is now associated with negativity which causes devaluation. Secondly, it tends to “implode into
98
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femininity, whether through an overall undermining of any gender
role distinctions or through feminisation of some forms of masculinity” (Edwards, 2006, p.15). The third and the fundamental reason
is that “masculinity in terms of the male sex role is itself ipso facto
crisis-inducing,” which means “masculinity is not in crisis, it is crisis
(Edwards, 2006, p.15, original emphasis). Men’s lack of secure base
to form their identities, increasing negative associations of manhood, being undertheorized with regard to the femininity, men’s inherent fragile condition related to the construction of their manhood,
which might be connected with the ever-shifting representations of
successful male models and with a justifiable fear of failing to perform roles epitomized by hegemonic masculinity, may all aggravate
that sense of crisis.
Andrea Ochsner (2001) also points to the consensus that the
1990s, the decade in which Swift’s Last Orders was published, was the
climax in the crisis of masculinity in Britain (p. 248). Of course, it
does not mean that this crisis was only felt in the 1990s because men
have always found themselves in a crisis in the entire history (Ochsner, 2011, p.248). What makes the decade significant for Ochsner is
that “it was in the 1990s that this alleged crisis was most assiduously
discussed against the background of changing gender relationships”
(2011, p. 248). She also refers to the proliferation of “male confessional narratives” as an indicator of the heightened sense of crisis in that
period (2011, p.248). She further argues that the ambiguity in men’s
identities in that time may not be fully covered with the term “crisis”
and suggests that “it was more a growing insight that it was necessary to rethink masculinity” (2011, p.252). In other words, the sense
of a masculine identity crisis is not peculiar to a specific period. It
has always been there but always remained unnoticed or neglected.
In Michael S. Kimmel’s words, “men are the ‘invisible’ gender” (2005,
p.5). It is thanks to the masculinity studies that men have become
the object of research and have begun to be perceived as gendered
beings leaving behind the unmarked and normative status.
Martin Francis (2002) associates the rising interest in the history of masculinity with the discussion “about whether the close
of the twentieth century ushered in a ‘crisis in masculinity,’” which
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he categorizes as one of the “cultural trends outside the academy”
(p.637). In his article, “The Domestication of the Male?,” Francis presents a survey of the studies on the nineteenth and twentieth centuries of British masculinities published in the 1990s. In the article, he
suggests that male domestication in these centuries had its ups and
downs with the interruptions of the two World wars. For instance,
Francis states that the immediate period following the Second World
War has been acknowledged as the peak of domestication:
The consolidation of family life after the disruption of wartime was one
of the dominant motifs of social reconstruction in the years immediately after 1945. Social and cultural authorities sought to make marriage and the home more attractive to both women and men through
the promotion of the ‘companionate marriage’, in which teamwork and
partnership were to replace unquestioned patriarchal authority as the
basis of domestic life. Returning servicemen were expected to put the
excitement and brutalization of military life behind them, and to take
up the sober responsibilities of the male breadwinner, patient father,
and considerate husband. (2002, p.644)

For Francis, except for protests coming from a minority group,
as best embodied by Jimmy Porter in Look Back in Anger (1956),
and despite popular representations of men fleeing domesticity for
freedom, “the attempt to reclaim the emotionally satisfying aspect
of wartime male bonding was much more likely to take place at the
level of fantasy” (2002, p.645). Nonetheless, he concedes the existence of “men’s ambivalence about demobilization and their reluctance
to give up the all-male comradeship of service life” (2002, p.645).
Swift’s Last Orders can be read within the frame of this ambivalence.
Firstly, in the novel, mobility serves as a central metaphor related to
men’s desire to escape from domesticity and, secondly, there is the
insistence of the characters on continuing all-male comradeship.
In the novel, the Second World War makes its presence felt as
one of the most important determiners in the masculine identity
formation in the second half of the twentieth century. Widdowson
points out that the Second World War continues to “exert a malign
influence over the wasted lives of its characters, all of whom seem
trapped in the stasis of their damaged interpersonal relations – bet100
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ween husbands and wives, and between parents (especially fathers)
and children (especially daughters)” (2004, p.82). Within the monologues, Swift locates two generations of man; the generation that
witnessed and experienced the Second World War and the post-war
generation. In the novel, while the former, as traditional fathers, is
characterized with a strict adherence to stability, which requires the
continuity of the given and the demise of individualism, the latter
embraces mobility in the hope of self-realization and individuation
which, however, necessitates discontinuation and abandonment of
the pre-assigned roles cast upon them by their fathers. For instance,
Emma Parker (2002) suggests that the former faces “the difficulties of how to live as a man and express maleness when traditional
models of manly being have lost their validity, that is, in a world
in which last orders have metaphorically been called for masculinity” (p.89). Thus, she argues that “Last Orders points to the limits
of masculinity and presents patriarchy as a lost order” (2002, p.90).
In addition to the deformed masculinity and ineffective fatherhood, the novel also suggests that opting for mobility against stability,
which might be social and spatial, does not only fuel the generation
gap that also undermines the authority of a traditional authoritarian father but also becomes the major source of the identity conflict.
Moreover, generational preference either for stability or mobility is
concordant with the socio-economic dynamics of each generation.
By trying to reproduce the old patterns of masculinities, which are
incompatible with present formulations of masculinity and which
may be cited as the principal cause of their failure, the old generation fathers appear conservative and traditionalist while the younger
generation’s attempt to break the old pattern implies their voluntary
commitment to the values of growing free market at the expense of
values their fathers would like to impose on them. Relatedly, this generational preference also functions in the formation of characters’
identities in the novel.
If the novel had a second title, it could be “Coach and Horses.”
This is the name of the pub the four male characters spend their
evenings together as a daily routine. In the hundredth birthday of
the pub, Ray notices that “‘they calls it the Coach and Horses but it
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aint never gone nowhere,” and Jack responds: “‘Where d’you think
it should be going, Raysy? Where d’you think we’ve all got to get to
that the bleeding coach should be taking us?’” (p.6-10). The pub, traditionally a masculine space, bears a name that indicates movement.
Thus, from the very beginning, the theme of mobility versus stability
appears. Ray seems to have understood that things have changed,
and, in that regard, they must change too. Jack, however, appears as
a confused character who cannot perceive these changes.
While Ray is the dominant voice in the novel, Jack is the central character. After all, it is his ashes that will be delivered to the sea
and the recollections narrated in the monologues are related to him
one way or another. Jack is the local butcher, as was his father. Apart
from the time when he fought in Egypt in the Second World War, he
has never left England. His geographical fixation is in parallel with
his insistence on continuing the tradition he inherited from his father. His choice to follow the footprints of his father makes him the
symbol of patriarchy and traditional fatherhood in the novel.
Edwards indicates that throughout history, “work has often stood as the most fundamental foundation of masculine identity” and
“successful masculinity was equated directly with success at work”
(2006, p.7). Jack tries to justify his choice to continue his father’s
profession by associating it with his idea of real men. For him, men
working in offices are “bunch of bleeding zombies” and it is only in
Smithfield, the oldest and largest meat market in England, where
one can “see how real men make living” (p.31). Though he sounds to
be proud of what he is, it is later revealed that “Jack had never wanted
to be a butcher in the first place” because “the old man [his father]
wouldn’t have it otherwise” (p.32). It is also because of his belief that
“there was an order sent down from High Command that he couldn’t
ever be nothing else but a butcher” (p. 146). Jack passively accepts
what is offered and opts for continuing the tradition of his father,
which would eventually disappoint him towards the end of his life.
For Parker, “when Jack steps into his father’s shoes, he sacrifices his
sense of self ” (2002, p.92). Daniel Lea (2005) similarly comments
that “Jack is defined and delimited by his profession, provided with a
part to play and then trapped in character for life” (p.176). His pro102
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fession does not only feed Jack’s identity crisis by imposing a limit
on the possibilities of self-realization, but it also fails to provide him
with a secure income, which almost emasculates him.
Jack’s failure in the public sphere finds its reflection in his troubled private life. Jack is married to Amy. The couple has two children.
June, the daughter, is disabled and nursed in a special home. Vince
is their adopted son whose parents were killed when London was
bombed by the Germans. Jack never visits June and his relationship
with Vince is also problematic as Vince declines Jack’s insistence on
continuing the family business. While this undermines Jack’s masculinity and his authority as a father, it also creates the most powerful
generational conflict in the novel. Jack’s failure to persuade Vince
means the end of the family business. Jack’s troubled relationships
with his daughter and his adopted son also put his marriage with
Amy at risk. As a way out, Jack finally decides to “sell up the shop,
hang up his striped apron and look around for some other way to
pass the time” and promises Amy that they are “going to be new
people” only a few weeks before stomach cancer kills him (p. 17-18).
In other words, Jack decides to move against the grain, tradition,
against his father. He even plans to buy Ray’s camper dormemobile,
which implies that he finally opts for mobility to break the mould.
However, Jack’s last-minute disavowal of stability also bears economic motivations in it as he himself reveals to Vic:
I’ll tell her,’ he says, like he’s still got a trick up his sleeve. ‘Or you can
keep this.’ And he dredges in his pocket and brings out a handful of
crumpled notes. It can’t have been much more than fifty quid. ‘Day’s
takings,’ he says. ‘Double pledge. My word and my money. Now you
can see how I can’t afford to keep on the shop.’ (p.96)

Then, it is fair to say that the reason why Jack decides to give
up being old Jack and stand against his father is both economic and
social. His familial, inherited local butcher shop whose sign proudly
displays “Dodds & Son, since 1903” loses the battle against the dominating supermarkets. Having sensed the financial hardship of his
father, Vince reminds Jack that a new supermarket would welcome
him as “their meat manager” (p.28). However, Jack declines the offer:
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I [Vince] say, ‘If you can’t see what’s under your nozzle. A new supermarket just up the road and they offer you first refusal as their meat
manager. Aint got no choice, have you?’
He [Jack] says, ‘Haven’t I?’
I say, ‘Stay put if you want. It’s your funeral.’
He says, ‘At least I’d be my own man.’
I say, ‘Your own man? You never were your own man. You were your
old man’s man, weren’t you? What does it say over the shop?’ (pp.2829).

Over the shop it says, “Dodds and Son”. It does not say “Jack,”
and Dodds stands for Jack’s father. Jack feels obliged to assume the
pre-assigned masculine role cast upon him by his father and to continue the tradition for stability, which causes his economic and social
doom. Unlike him, Vince opposes the pre-assigned role determined
by his stepfather and opts for change. In this context, Lea claims that
“Jack and Vince’s difference on what independence entails reveals
what Swift believes to be a fundamental ideological breach between the war generation and that which succeeded it” (2005, p.177).
As the representative of the generation succeeding the war generation, by rejecting his stepfather, Vince rejects tradition, stability and
embraces the values of the free market which is the condition of the
capitalist age:
The world was changing all right, I knew that. I aint unaware. But I
said I’ll tell you what the big change is, the change underneath all the
change. It aint the Beatles and it aint the Rolling Stones and it aint long
hair or short skirts or free milk and baby-stoppers on the National
Health. It’s mobility, it’s being mobile. ... Ten years from now the Beatles and the Stones will be old-time music but what they’ll still want is
wheels. Wheels. More and more wheels. And I’ll be there to sell ‘em,
Vince Dodds’ll be right there to sell ‘em. I’m in the right trade, the
travel trade. So don’t tell me I aint with it. (p.117)

Having abandoned the old ways of being, Vince seems to grab
the spirit of the age which secures his financial success. However, he
becomes an emotionally and socially lacking character who overvalues the free market. He privileges the material objects resulting in
his disability to understand the true human nature. He admits that
he does not “know how we work inside” and declares that “flesh and
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blood aint such a neat piece of work, not always, but a good motor
is a good motor.” (p.30) For him, motor is the ultimate substitute for
what is humane; he uses its potential to fill the void:
It’s the best thing that’s ever been invented. If it hadn’t been invented
we’d’ve had to invent it. And it aint just a seat on wheels. It’s a workmate. It’s a mate. It won’t ask no questions, it won’t tell no lies. It’s
somewhere you can be and be who you are. If you aint got no place to
call your own, you’re okay in a motor. (p.82)

Two motivations can be discerned from Vince’s refusal to adopt
his stepfather’s lifestyle. The first one is his irrepressible desire to take
a stand against Jack, as the symbol of hegemonic masculinity and
patriarchy. He wants to achieve an authentic self, an identity of his
own. The second one is the obvious economic failure of Jack’s traditional mode of butchery. These two widen the generational gap
and become the source of the conflict between the father and the
son. However, deep beneath the tension, one can also discern the
clash between two different forms of masculinities with claims to
hegemony. The first one is the declining form of hegemonic masculinity epitomised by Jack’s idea of real men working in Smithfield with
bodily power. The second one is the emerging form in the present
capitalist order, which, for Connell (1998), is “associated with those
who control its dominant institutions: the business executives who
operate in global markets, and the political executives who interact
with them” (p.16). Connell calls this form “transnational business
masculinity” which is characterized by “increasing egocentrism, very
conditional loyalties (even to the corporation), and a declining sense
of responsibility for other” (1998, p.16). In this context, Vince’s masculinity appears as all-powerful. In the hospital room, where Jack
is able to connect to life thanks to the medical devices and cables
attached to him, Vince attempts to flirt with a nurse. At that moment, Vince states that “Jack’s dying and [he has] got a cockstand”
(p. 41). In a way, Vince’s masculinity breaks the hierarchical order
and claims the top spot. His having an erection in front of dying Jack
also metaphorically points to the power of this form of masculinity
which renders Jack’s masculinity a subordinated one.
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In the novel, however, there is one distinct father-son relationship that proves itself to be healthy in all respects. Vic, the undertaker,
and his sons lead a life in harmony. Lenny also admits that “there
aint none of the rest of [them] know who [they] really are, except
Vic” (p.232). Vic is the shortened form for Victor. Symbolically, he
is the victorious among them as he is the only one who succeeds in
“passin on the torch” (p.56). In other words, he continues the tradition and preserves stability. His success is clearly associated with
his trade as the undertaker. The trade is not only economically successful but also socially satisfying. He thus explains that “the trade
itself is a good trade, a steady trade” which “won’t ever run short of
customer” (p.88). He is proud that “there’s more in [his] cash safe
than there is in Jack’s” (p.90). The trade requires both tradition and
authority. According to him, one has “to be raised to it, father to son”
and it should run “in a family, like death itself runs in the human
race” (p.88). Moreover, it is socially satisfying because as an undertaker, one should be authoritative. For Vic, one “can’t run a funeral
without authority” (p.89). As a funeral is a time “when people don’t
know what to do they have to be told” (p.89). The economic success of the trade helps Vic and his sons overcome the conflict caused
by the generation gap. In the context of this relationship, the novel
suggests that the economic well-being becomes more important in
determining the social roles which give shape to the masculine identities and the father-son relationship. In other words, Vic’s economic
success secures the reproduction of the forms of masculinities he has
observed in his family.
As one of the representatives of Lenny, Vic and Jack’s generation, Ray, the dominant voice of the novel, is a more flexible father
who is open to change and who is more aware of the spirit of the age.
Like in the case of Jack and Vic, Ray also assumes the role drawn for
him by his father, who was a scrap merchant. Ray is physically small
which puts him in a subordinated position and denies him the traditional authoritarian masculine roles. Considering his physical trait,
his father tells him to find a job as an officer:
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But he said I wasn’t cut out for scrap. He said I should get myself a job
behind a desk, with my brains, and I never knew if it was on account
of my build or my brains or on account of a desk job being a higher
calling anyway, to his mind. (p.44)

The role his father casts upon Ray is again in stark contrast with
Jack’s sense of real men. Moreover, the job does not provide Ray with
a secure income which further undermines his masculinity. However, although his job cannot apparently satisfy him economically,
he compensates this lack with the horse races, which is, as a matter
of fact, particularly a masculine sport. Even the others resort to his
gift when they are in need and that is why he is also called Lucky.
However, for Ray, “it may look like luck but it’s 95 percent careful
clerking, it’s 90 percent doing your sums” (p.256). In order to sense
the possible winner in a horse race, Ray goes through meticulous
calculations; he does not depend on the daily reports but on his great
folio of notes he has collected. Unlike the others, Ray is aware that
rather than luck, the choices we make matter in life. Moreover, his
ability to empathize with the next generation and to understand the
conditions of the period enable him to establish a healthy relationship with his daughter, Sue. For instance, Ray allows Sue to travel with
her boyfriend through England and later to Australia:
But you had to give permission on account of it was the permissive
age, never mind what your own folks might have said, your own ancestors. … But when they were gone I wished them well. I wished I
was them. I thought of them travelling across England. Hampshire,
Wiltshire, Somerset, over the hills and far away. (p.62-63)

By making Ray the main narrator and the central voice of the
novel, Swift wants the readers to identify themselves with Ray. For
Parker, “the novel stresses the importance of change by inviting
sympathetic identification with Ray more than any other character”
(p. 97). Ray is the only father and the representative of his generation
in the novel to embrace the change by perceiving the importance of
mobility complaining that they could only travel in the wartime:
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It took a war to make me travel, to make me see the world, if that’s
what you could call it. But there was him having hopped all the way
from Sydney to Somerset, and there was her sharing the journey with
him, out on the road, and there was me, still living in Bermondsey. …
The boozer, the betting shop, the bus to Blackfriars. And in over fifteen
years I hadn’t taken Carol anywhere. (p.63)

Ray has a troubled marriage with Carol. For him, the problem
is the stability and fixity of their life in addition to their daughter’s
departure for Australia. To add spice and zest to their relationship,
Ray buys “a dormobile. A camper-van, deluxe model. A travelling
home for two’” He even announces his surprise to Carol singing ‘“I
am fancy-free and i love to wander” (p. 69). Unfortunately, Carol deserts him at this spot. However, the camper-van indeed brings some
excitement to Ray’s life. He rejects a promotion offer in favour of
working two days less for half payment, which again he compensates
with horse races. In a week, he works three days, and he saves the rest
for his carefree travels. What is more, it is thanks to this camper he
could have a fourteen-week affair with Amy, Jack’s wife, for whom
he has had intimate feelings since the moment he saw her picture
in Jack’s wallet while they were fighting in Egypt. In other words,
Ray, as a family man, is ready to appropriate his masculine roles with
regard to the changing conditions and he is willing to embrace new
patterns. His illegal affair with Jack’s wife also demonstrates the waning of Jack’s hegemonic masculinity.
The novel does not only present male characters trapped into
routine and stability. The sense of being locked into a socially constructed identity is also experienced by the female characters. As a
traditional sacrificing mother figure, Amy keeps visiting her disabled daughter June twice a week. One Thursday, Ray offers to give her
a ride, which starts their affair, and which gives Amy a chance to save
herself from the stability and fixity of her life. However, the affair
ends abruptly when Vince, Amy’s adoptive son comes back from the
army. Amy’s life contains mobility, yet a cyclical one. Her life has two
poles; two traditional roles which are equally constraining: at one
pole rests her role as a wife to Jack, whom fails her as he resists change: “We should get ourselves out of ourselves. New people,” she says
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(p.23). At the other end is motherhood. She keeps visiting her intellectually disabled daughter for fifty years hoping that one day she
would call her mother. However, the journey she has made between
these two poles twice a week for fifty years is the only means of her
to escape from these roles. Therefore, on the red double-decker-bus,
she feels a kind of belonging as she acknowledges that she has been
“more at home on a number 44 than [she has] been anywhere else”
(p. 253). She feels belonging to “[n]either here nor there, just travelling in between” (p.253). One pole disappears after Jack’s death and
she decides she should herself destroy the other pole to free herself,
which means stopping the regular visits to her daughter and stripping herself of these traditional roles. In a symbolic way, in the last
trip to her daughter, for the first time, she travels on the upstairs. She
wonders whether this is a gesture to demonstrate that she is “still an
able-bodied woman” or a woman who “can still choose” (p.254). For
her, this might even suggest that she wants “to get a new view of the
world slipping by” (p.254). The novel does not clarify but it is certain
that Amy embraces new possibilities of being by opting for change.
The older generation’s insistence on continuing the old forms of
masculinities for the sake of stability ultimately creates both inner
conflicts causing the dissolution of the identity and generational conflicts causing alienation between fathers and their children. The novel
suggests that these conflicts between father and children can be neutralized if the economic well-being is provided, as in the example of
Vic and his children. The following generation by choosing mobility
breaks the mould and pattern to open space for new possibilities of
being. It also suggests that masculine roles are dynamic as the changes
in socio-economic conditions render it impossible to reproduce older
forms of masculinities. That idea is also in tandem with the opinion
that “masculinity is not a biological given but is somehow acquired,
which explains why its status has become increasingly contingent and
inherently ambiguous” (Horlacher, 2011, p.3). Moreover, the process
of acquisition is not a bed of roses as it includes “painful initiations,
rites of passage, or long and often humiliating apprenticeships” (Horlacher, 2011, p.5). Therefore, being a man is difficult and always prone
to failure because of unstable definitions and various expectations.
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As the context of the novel also delineates, the 1990s was the
decade when the feminist movement forced men “to rethink their
role in a society in which the patriarchal rule had been effectively
criticized, if not partly overturned” (Ochsner, 2011, p.251). This rethinking had to be performed under the bombardment of new forms
of masculinity disseminated by popular culture, and the adopted
masculine form should be aligned with the demands of the market-driven capitalist world system. This system has no place for a
form of masculinity saturated with bodily strength, exemplified by
Jack. While it denounces Jack’s masculinity, it fervently supports
“transnational business masculinity,” epitomized by Vince. However,
overvaluation of materialism, as in the case of Vince, may result in
economic wellbeing and successful construction of masculinity, but
at the expense of an emotional void.
The novel seems to support change. For instance, Jack decides
to change but he cannot live to do so. However, his last order for his
ashes to be scattered into the sea provides a chance for his friends to
travel in which they make detours to visit historical and natural sites
of England helping them to revision their past to make sense of their
present. For Ray says:
“We head on past the gas works, Ilderton Road, under the railway
bridge. Prince of Windsor. The sun comes out from behind the tower
blocks, bright in our faces, and Vince pulls out a pair of chunky sunglasses from under the dashboard. Lenny starts singing, slyly, through
his teeth, ‘Blue bayooo …’ And we all feel it, what with the sunshine
and the beer inside us and the journey ahead: like it’s something Jack
has done for us, so as to make us feel special, so as to give us a treat.
Like we’re off on a jaunt, a spree, and the world looks good, it looks like
it’s there just for us.” (p.22)

Peter Childs also points out that “travelling functions both to
bring people together and to draw them apart, as the journey to
Margate does for the four men” (2012, p.247). They stop to drink at
different pubs and even two of them fight each other. At the end of
the journey, after they scatter the ashes, they seem to come to a resolution, a conclusion to admit the necessity of the change. Thus, Ray
concludes: “It’s like we aren’t the same people who left Bermondsey
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this morning, four blokes on a special delivery. It’s like somewhere
along the line we just became travellers” (p.214).
Overall, it may be said that male characters in the novel, either
taken individually or treated as a group, go through an identity crisis
provoked by their unsustainable efforts to locate their social positions as men. They either try to reproduce the old models or reconcile
their masculinities with the changing paradigms. Being a loving husband, a caring father, a proud son, a successful businessman, a loyal
friend are the typical expectations of society. However, performing
these roles and bearing the related values create insurmountable difficulties in the present world system in which new models of masculinities are distributed daily and values are in constant erosion and
transformation. As Jeff Hearn (2006) summarizes:
Men, as individuals, groups, and collectivities, now exist with the
experience of mass media, education, and corporate, organizational
lives; and of struggles and resistances, personal and political, in relation to them. We try to excavate sense, and sometimes a sense of self or
selves, within all these confusions and oppressions. Public patriarchies
produce alienations from ourselves, as well as the social circumstances
that make possible the overcoming and transcendence of those alienations, as individuals and collectivities. (p.14)

The unavoidable outcome is alienation and a permanent sense
of crisis. Even so, despite these difficulties, despite being defeated
many times to economic and social circumstances, and despite being
confused and disappointed, there is always the possibility of finding
one’s true self, meaning and position in the world. The possibility
will be the strongest when man leaves his privileged and invisible
position in the gender dichotomy and acknowledges his gendered
being, which may start with a reconsideration of masculine identities. At the very end of the novel, when the four men are about to
perform the last order of their friend, that is to scatter his ashes to
the sea, Vic warns them to “keep [their] hand as dry as [they] can”
(p.322). Ray realizes that “it’s so Jack don’t stick to [them]” (p.322).
The last order of Jack provides the four men with the opportunity to
step out of the ordinary and reconsider their familial, public and sexual relations to the world. If they want to reorganize these relations,
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they should acknowledge the necessity of the change. Vic’s warning
and Ray’s realization suggest that, in order to be “new people,” they
should leave behind Jack and the traditional models of masculinities
that Jack stands for. Leaving behind old patterns and creating a space
for the negotiation of masculine identities may serve to overcome
the crisis.
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Abstract

Traditionally, men construe their sense of masculinity through their roles in the
society as the provider, the protector as well as the breadwinner. However, many
African American men cannot fulfill these normative norms and are doomed
to fail. In order to formulate some strategy to cope with, and stay grounded
in challenging and unstable times, they have developed and performed a “cool
pose” or “tough-guy” image to conceal their anger and disappointment. While
the cool pose has its advantages on behalf of black masculinity, it can also be destructive to African American manhood when taken to the extreme. In light of
Richard Majors and Janet Billson’s “cool pose” theory, this article analyzes “coolness” as a gendered practice, and its destructive consequences in Levee’s actions
and thoughts in August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom (1985). Levee, the
protagonist, desires to succeed in the world of whites by abandoning his African sensibilities. Because of his desire to perform hegemonic masculinity, he is
deformed to varying degrees for his “coolness” that turns into the black rage. In
other words, he transfers his own identity struggle with “normative masculinity” onto others, i.e. women and friends. Thus, acting “cool” is presented by Wilson to be the method by which African Americans try to cope with the reality
imposed on them yet not being able to create an alternative state.
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‘Cool’ Gibi Davranmak: August Wilson’ın
Ma Rainey’s Black Bottom Adlı Oyununda
Bir Maske Olarak ‘Coolness’ Analizi
Öz
Bilindiği üzere, erkekler erkeklik duygularını toplumdaki “koruyucu,” “tedarikçi,” “evin direği” rolleri üzerine inşa ederler. Ancak, bu normatif rolleri yerine
getiremeyen çoğu Afrikalı Amerikalı erkek öfkelenip, kendini ötekileştirir. Böyle zamanlarda kızgınlıklarını ve hayal kırıklıklarını gizlemek ve sakin kalmak
için “sert adam” imajı ya da “cool duruşu” geliştirip, bu role bürünürler. “Cool
duruşu” siyahi erkeklik açısından avantajlı gibi görünse de, aşırıya kaçıldığında
çok tehlikeli olabilir. Bu makale, Richard Majors ve Janet Billson’ın “cool duruşu” teorisi çerçevesinde, “coolness” kavramının August Wilson’ın Ma Rainey’s
Black Bottom (1985) adlı oyunundaki Levee karakterinin üzerindeki yıkıcı etkilerini incelemektedir. Afrika kökenini unutan Levee, tahakkümcü, beyaz merkezli toplumsal anlayış tarafından senaryolaştırılan ve yönetilen bir performans
ve rol ile var olmaya çalışır. Sadece “gerçek” erkekliğin sınırlı bir tasvirini kabullendiği için güç sunan, özdeşleştirdiği sistemi eleştirmek yerine, Levee, normatif
erkeklikle olan kimlik mücadelesini başkalarına, diğer bir deyişle, çevresindeki
kadınlara ve arkadaşlarına yıkar. Bu yüzden, Wilson, Afrikalı Amerikalıların
üzerlerine empoze edilen gerçeklikle başa çıkmak için benimsedikleri “cool duruşunu” irdelerken, alternatif bir duruş sergileyememelerini örneklendirir.
Anahtar Kelimeler: August Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom, Amerikan tiyatrosu, cool duruşu, siyahi erkeklik çalışmaları.

August Wilson stands out as one of the most influential and
important playwrights of contemporary American theater. His plays
are almost classically well-made, with strongly individualized characters, realist settings and action. While depicting the black male
experience in the twentieth century, Wilson’s The Pittsburgh Cycle,
which consists of ten plays set in different decades of the twentieth
century, mirrors cultural issues crucial for a more elaborated account of black manhood in the United States. In each play, Wilson
invokes the question of being a black male and American, exploring the presence of an imposing, unresolved past and the unfulfilled
promises of the American Dream.
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In response to the varied critiques concerning his focus on male
characters, Wilson contends in an interview with Sandra Shannon
(1995) that he writes about black men because he is a black man, and
it is the view from which he perceives the world (p.222). Throughout The Pittsburgh Cycle, he reveals the inauthenticity of the hegemonic masculinity that precludes conformity to idealized archetypes
and denies black men a place. Wilson believes that the reason why
many black males suffer from masculinity crisis is because of the
fact that the majority of black males become inured to gender that
privilege hegemonic masculinity as uniform, standard, uncontested
and exemplary. Forced into performing these standards, black males
find themselves sinking into blind hopelessness. With Ma Rainey’s
Black Bottom (1985), Wilson conveys Levee’s story of manhood as
measured against “the cool pose” and he continues to chronicle black
performance crisis with specific references to the norms of manhood
in the 1920s. In presenting the events of a single recording session
in the 1920s August Wilson, as Katherine O’Callaghan (2018) notes,
had not only “authored a footnote to cultural history,” but also “lighted a fuse that snakes and hisses through several anguished eras of
American life” (p.259). In light of Richard Majors and Janet Billson’s
“cool pose” theory, this article analyzes the concept of “coolness” as
a gendered practice, and its destructive consequences in Levee’s actions and thoughts in August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom.
Levee, the protagonist, desires to succeed in a white world by rejecting the spiritual and cultural connection with the African American
community. Because of his desire to perform hegemonic masculinity, he is deformed to varying degrees for his “coolness” that turns
into the black rage. Thus, acting “cool” is presented by Wilson to be
the method by which African Americans try to cope with the reality
imposed on them yet not being able to create an alternative state.

The Plight of Black Masculinity
Even though the construction of masculinity has been studied in different historical periods, a generally agreed upon history
of masculinity has not emerged until very recently. One of the best
116

monograf

2021/15

Acting Out “Cool”: “Coolness” as a Mask in August Wilson’s
Ma Rainey’s Black Bottom

attempts to provide a “sketch of a vastly complex history” is the
short chapter entitled “The History of Masculinity” in R.W. Connell’s Masculinities. R. W. Connell (2005) defines hegemonic masculinity as a kind of masculinity that a culture favors above others,
one which “subliminally” defines what is normal for males in that
culture, and imposes that definition of normality upon other kinds
of masculinity (p.76). Its fundamental function is to authorize not
only the dominant position of men, but also the dominance of particular social groups of men, along with their power, values, wealth
and beliefs over other groups. Broadly speaking, each historical era
produces its own version of hegemonic masculinity, which operates
both on an external level, in terms of social roles and relations, and
on an internal level, in terms of definitions of self (p.77). Hegemonic
masculinity is, by its nature, contradictory since it appears to stand
still but indeed is always changing. Its normalizing function means
that it often lays claim to universals and seems to allude to static and
enduring values. However, in reality, it is in a perennial process of
changing (p.77).
Despite the attention that has been paid to the issue of gender
performance and hegemonic masculinity by various scholars, there
is still not a sufficiently large body of academic studies on sexuality
and gender dealing with troubled manhood. Judith Butler’s Bodies
That Matter helps reconstruct scholars’ perception of masculinity
within the framework of the social and cultural production of gender. In Bodies That Matter, Butler (1993) describes “performance”
as “that discursive practice which enacts or produces that which it
names” (p.13). Butler’s theory asserts that the production of gendered
identity occurs through “the citation and reiteration of social norms,
conventions, or laws” (p.23). A man begins to fulfill the expectations
of society by acting out these performances, codes, norms and styles
repetitively. In other words, reiteration systematically makes the illusory identity stable and natural. Butler calls this repetitive performance of socially constructed gender identity “performativity” (p.
13). Masculinity is not then a matter of choice, because through reiteration, actions “precede, constrain, and exceed the performer and
in that sense cannot be taken as the fabrication of the performer’s
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‘will’ or ‘choice’” (p.234). Thus, reiteration becomes the “mechanisms
for the production and articulation of gender norms governed by already accepted norms, simultaneously regulating and constraining”
the performativity of masculinity (p.234).
In Scripting the Black Masculine Body (2006), Ronald Jackson
states that almost every single writing of masculinity stresses hegemonic masculinity and its performance contributing to the First
and Second Wave of Masculinity Studies (1980s-1990s). However,
it should not be forgotten that not all American men are alike. In
fact, what it means to be a man in America depends mainly on one’s
ethnicity, class, race, sexuality, age and even the region of the country from which he comes from (Jackson, 2006, p.128). Creating the
Third Wave of Masculinity, scholars such as Ronald Jackson, bell
hooks, Richard Majors, Janet Billson and Robert Staples highlight
ethnic and racial masculinities in the United States. As bell hooks
states in Black Looks: Race and Representation (1992), literature on
hegemonic masculinity
does not interrogate the conventional construction of patriarchal masculinity or question the extent to which black men have internalized
this norm. It never assumes the existence of black men whose creative
agency has enabled them to subvert norms and develop ways of thinking about that challenge; patriarchy (p.89).

Essentially, the masculinity literature presumes complicity with
hegemony, and never questions whether or not black men’s exclusion from mainstream society has impacted the ways in which they
have constructed their masculinities (Jackson, 2006, p.128).
In “The Black Male: Searching Beyond Stereotypes,” Manning
Marable also suggests that being black and male is the leading tragedy of America because African American males are defined by the
term and terminology of mainstream capitalist-driven society with
stereotypes—violent/criminal, sexual and incompetent/uneducated
individuals—and by “various institutional means perpetuating and
permeating within [their] entire culture” (p.17). Black men have responded with their own brand of masculinity that challenges stereotypes. For instance, Clyde W. Franklin has suggested that black men
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may embrace a conformist masculinity and try to imitate the hegemonic model’s behavior and attitudes in order to belong (p.369).
They may also adopt a ritualistic model by trying to mimic African
masculinity. However, they are different in that they do not believe
in hegemonic rules and institutions, yet still play the game (p.369).
It is this prevailing set of a stigmatized condition of blacks, as Ronald Jackson argues, that makes it extremely hard to theorize black
masculinities in the same ways as white or other marginalized masculinities (p.128).
“What does the black man want?” (Fanon, p. 8) — one of the
major questions in Black Masculinity Studies — has been at the
center of recent attempts to theorize the complexity of the black
experience. Over the last twenty years, studies in black masculinity have radically and thoroughly altered critical understandings of
black men. As David Marriott (1996) illustrates in “Reading Black
Masculinities,”
[e]arlier sociology of race relations theories of black masculinity, in
which black kinship structures were shown to be based on socially
dysfunctional gender relations, tended to view black male sexual cultures as the pathological reflections of white hegemonic masculinities.
Many of these studies analyzed black male identification with racist
stereotypes of sexual superiority as an hyperbolic inversion of white
masculinity and saw a form of mourning for white paternity as the
lost object of desire which requires a compensatory cultural narrative
(p.185).

Today, the crisis in black masculinity is more commonly considered and questioned in detail, a fact whose basis lies in the emasculation and social death of black men under colonialism, slavery
and hegemonic masculinity. Indeed, as the above-mentioned scholars point out, the social construction of the masculinities of nonwhite men is more troublesome and confining than that of white
men in general. As Richard Majors and Janet Billson (1992) argue,
being black and male “has meant being psychologically castrated—
rendered impotent in the economic, political and social arenas that
whites have historically dominated” (p.16). In their involvement in
hegemonic masculinity, they have construed manhood as: “procrea-
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tor,” “protector,” “breadwinner,” “provider.” Yet, a preponderant majority of black males do not have “consistent access to the same means
to fulfill their dreams of masculinity and success” (p.1). It was only
quite recently that they came to terms with the normative notions
of masculinity—“thrift, perseverance and hard work” (p.1)—which
have not brought them the same palpable benefits enjoyed by white
males. As black masculinity scholars Majors and Billson (1992) suggest, many African American males “have become frustrated, angry,
embittered, alienated and impatient” (p.1). As a result, a great deal of
black males has become incredulous towards the actions and words
of hegemonic culture.
Even though there exist new approaches to “coolness” and Black
Masculinity Studies such as bell hooks’ We Real Cool: Black Men and
Masculinity (2004) and Natalie Hopkinson’s and Natalie Y. Moore’s
Deconstructing Tyrone: A New Look at Black Masculinity in the Hip
Hop Generation (2006), which analyze black masculinity from a variety of perspectives, and present a multifaceted picture of African
American manhood (p.30), Majors and Billson’s groundbreaking
analysis of “coolness” and black masculinity is still valid and it can
be observed in today’s black male’s performance of masculinity. They
still do perform that is, live up according to the expectations of social
and ideological norms, which makes their observations and interpretations all the more relevant and interesting because of the fact
that African American men still have to “perform” that is, act out
“cool” in order to survive in a hostile social environment.

Levee’s Performance Crisis
How have African Americans defined their masculinity is a major question that appears to particularly attract August Wilson’s attention. Whereas his plays present a variety of sociological, historical
and cultural factors conducive to the above mentioned question, majority of Wilson’s male characters conform to hegemonic masculinity in The Pittsburgh Cycle. What all of Wilson’s male characters more
or less are aware of is the fact that there exists a settled perception of
masculinity in mainstream society. The existence of this perception
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is indicated through the white characters in the plays. In the whole
cycle, there are only three white male characters who appear onstage.
However, according to Henry Louis Gates (1997), “one of Wilson’s
accomplishments is to register the ambitious presence of white folks
in a segregated black world—the way you see them nowhere and feel
them everywhere” (p.55). Although Wilson’s focus is clearly on the
black male residents of the Hill District, there is simultaneously the
constant presence of the mainstream white society. Even in the white
men’s absence, they “are very much present since they clearly circumscribe and govern the lives and potentialities of the black” males
(Usekes, p.115). For the 1920s, August Wilson wrote Ma Rainey’s
Black Bottom (1985) which illustrates the struggle for power in the
music industry in urban America. Contrary to its title, Ma Rainey’s
Black Bottom is not really about the blues singer, Ma Rainey. Yet, it
is, Levee, the trumpeter that relays August Wilson’s concerns about
the crisis in black masculinity.
In the 1920s, as Kim Pereira (1995) suggests, African American music was in a perennial state of change, fracturing into new
modes of expression (p.13). As he conveys, “[t]here were the addictive rhythms of ragtime; the twelve bar call and response of the
blues; jazz, swing, and the big band; be-bop and dazzling virtuosity; and fusion and the marriage of acoustic and electronic instruments” (p.13). August Wilson sets his Ma Rainey’s Black Bottom in
this world, in a studio in Chicago in 1927. The importance of this
date is vigorously repeated during the play, “because much of the
action flows from a conflict between proponents of the old and new
forms of black music, between the blues and swing” (p.16). Wilson’s
blues characters are gifted musicians. Yet, their talent does not allow
them to move up the American hierarchy. Thus, as he does in other
plays in The Pittsburgh Cycle, Wilson suggests the inevitable African
American prerequisite of embracing their indigenous ancestral past
so as to alleviate present persecution.
In terms of black masculinity, Ma Rainey’s Black Bottom is different from the other plays in The Pittsburgh Cycle because it stages
the most destructive and unmotivated instances of the “cool” exemplifying how the “cool pose” works destructively in African Ameri-
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cans’ lives. Through the protagonist Levee, Wilson illustrates to his
contemporary African American audience how the performance of
“the cool” leads to self-destruction and displaced violence.
In Majors and Billson’s (1992) identification, there exists an intricately interwoven relationship between black masculinity and the
“cool pose.” They argue that “the ironclad façade of the cool pose is
a signature of true masculinity, but it is one dimensional. If it fails,
masculinity fails” (p.28). Formulating their argument on W. E. B. Du
Bois’ Souls of Black Folk (1993), which begins with the argument of
the masked or veiled African American psyche, Majors and Billson
locate “double-consciousness” within “the cool pose” context. In his
preeminent text of African American cultural consciousness, Du
Bois (2007) introduces the notion of the “twoness” of African Americans: “One ever feels his twoness” Du Bois elucidates, “one ever feels
his two-ness,––an American, a Negro; two souls, two thoughts, two
unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body, whose
dogged strength alone keeps it from being torn asunder” (p.xiii).
Since performing “cool” constitutes the basis of the masculine identity of black males, it requires a great deal of physical and psychological performance and energy. As Majors and Billson (1992) suggest,
for black males whose “masculinity is determined so completely by
the cool pose, unmasking is equivalent to being stripped off their
masculine identity and being defenseless” in the mainstream society
(p.29). In other words, for African Americans, the cool pose is a way
of saying “you might break my back but not my spirit”(p.29). It is
the African American men’s “last-ditch effort for masculine self-control” (p.29). However, when they are disunited from the “cool pose,”
there emerge two significant outcomes: “rigidity and aggression.”
In other words, “a potpourri of violence, toughness, and symbolic
control over others constitutes a prime means”(p.33) through which
African American men can act out masculinity. As Majors and Billson (1992) point out, “violence has become a readily available and
seemingly realistic tool for achieving these critical social rewards;
it is in this sense that violence can even become a form of achievement when everything else has failed”(p.33). Hence, Ma Rainey’s
Black Bottom displays how, when restrained and then set off, “the
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monograf

2021/15

Acting Out “Cool”: “Coolness” as a Mask in August Wilson’s
Ma Rainey’s Black Bottom

cool” brings about destruction. Moreover, it is the only play in The
Pittsburgh Cycle, in which the entire African American community
that Wilson valued so much is metaphorically influenced, particularly with the slaying of the character named Toledo who, by virtue
of his sophistication, represents the future of the black community.
In order to understand Levee’s excessive preoccupation with
coolness, it is necessary to overview his choice of the swing as opposed to the blues, which constitutes the play’s major argument
about black masculinity. Levee is, like other musicians, a transplant
to Chicago, not a native. Thus, his “cool” posturing is also made
complex because of this fact. He is not only assuming a specific form
of masculinity, but also exemplifies as African American, southern
transplant, and new generational masculinity mindset that further
complicates his specific performance of the cool pose. Levee believes that manhood can be achieved through individual achievement, and dedicates himself to mastering this process. In the 1920s,
as Kate Dossett (2009) suggests, “black-owned businesses in the retail, wholesale, and service sectors of Chicago grew by nearly eighty
percent”(p.566). Similarly, another manifestation of this individual
achievement was the way in which black males presented themselves
in the society. Thus, this growing economy became the source for
a new vision of masculine identity based on consumption. In his
Manliness and Its Discontents: The Black Middle Class and the Transformation of Masculinity 1900-1930, Martin Summers (2004) points
out the historical significance of the setting and the changes in masculine norms connected to the 1920s, in particular the move from
production to consumption as the main way of asserting masculine
identity. Accordingly,
middle class Americans increasingly unlinked manhood from the
market, at least from the orientation of the producer, and began to
define it in terms of consumption. One’s manhood became more and
more defined by the consumer goods one owned, the leisure practices
one engaged in, and one’s physical and sexual virility (p.8).

In spite of his indigence at the beginning of the play, Levee’s purchase of Florsheim—a luxurious shoe brand in the United States—for
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$11 exposes his eagerness to buy into the materialism of the American Dream and to look “cool” in his struggle to be like a white man.
Levee desires to carve out a space for himself by establishing his own
band instead of playing in Ma’s, believing that this will allow him to
be in control of his own livelihood, proving his manhood. According to Susan Abbotson (2000), Levee’s music is a “true reflection of
his contemporary (and future) society, especially in the North. Amiri
Baraka describes the newer jazz styles that developed from the blues
in the late twenties as a more urgent music that ‘took its life from
rawness and poverty of the grim adventure of ‘big city livin”(p.103).
Motivating himself in this environment, in order to assert his independence from Ma Rainey, Levee has written his version of the song,
which attracts attention of the white producers Sturdyvant and Irvin,
who represent the white exploitation of black music. Obsessed with
making money, they prefer to deal with black performers “at arm’s
length” (Wilson, p.9). According to them, swing is what people want:
“They want something they can dance to. Times are changing. Levee’s arrangement gives the people what they want”(p.49). As Davarian L. Baldwin discusses in his Chicago’s New Negros: Modernity, The
Great Migration and Black Urban Life (2007), by the 1920s, “important events turned the tide and forced” jazz music “to engage working class consumer demands in a way that placed” it at the center of
the white interest (p.170). Thus, Sturdyvant and Irvin act according
to popular demand and underestimate the power of the Ma Rainey’s
music which promotes a spiritual and cultural connection with the
African American community. Thrilled by the encouragement of the
white producers, Levee acts out “cool” believing that he will be able to
cope with the conflict and anxiety caused by hegemonic masculinity.
With his cool jazz which offers “a potentially new deal,” Levee aims to
gain a little more self-control (Abbotson, p. 101).
Indeed, from the very beginning of the play, Levee’s excessive
pride contribute to his indifferent attitude toward Ma and her music.
In their discussion about art in Act I, particularly the future of the
blues, Levee, previously unable to date with a girl, furiously states that
the blues is just “old jug-band music” (Wilson, p.17). In a reprimanding manner, he underestimates the other members of band, saying
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I ain’t like you, . . . I got talent! Me and this horn . . . we’s tight. If my
daddy knowed I was gonna turn out like this, he would’ve named me
Gabriel. I’m gonna get me a band and make me some records. I done
give Mr. Sturdyvant some of my songs I wrote and he say he’s gonna let
me record them when I get my band together. (p.17)

When the entire band begins to rehearse, Levee plays something
different. Although it is not his business to decide which version of
“Ma Rainey’s Black Bottom”—“a song about a black clog dance popular in the 1920s”(Rutter, p. 69)—is going to be played, he snobbishly
interferes in Cutler’s plans, implying that he will be a complete man,
when his music is consumed by mainstream society. As Toledo puts
it in Act I, Levee assumes himself to be “the king of the barnyard. He
thinks he’s the only rooster know how to crow” (Wilson, p.46).
According to Majors and Billson, performing “cool” boosts African Americans’ pride and helps them face conflict and anxiety that
is aroused by the performance of hegemonic masculinity. While Majors and Billson analyze how the “cool pose” helps bring balance, stability, confidence, as well as a sense of masculinity to those African
American males who adopt it, they also examine how the “cool pose”
works destructively in African American lives. Accordingly, the
“cool pose” embodies “the kaleidoscopic brilliance of the black male
self. People are drawn to the power of the cool black male because
he epitomizes control, strength, and pride. He presents a mysterious challenge. He is charismatic, suave, debonair, entertaining”(p.2).
However, as Majors and Billson state, being “cool” could be more
significant than life itself. That is, performing coolness can lead disastrous consequences. Apparently, it may help explain why black
males die earlier from “suicide, homicide, accidents and stress-related illnesses” and why “black males are more deeply involved in
criminal and delinquent activities; that they drop out of school and
are suspended more often than white men; and that they have more
volatile relationships with their community”(p.2). Majors and Bilson
(1992) explain that the excessive performance of the “cool pose” can
deteriorate black males’ relationships, get black males in trouble with
their communities and “reinforce an aloofness that stems from living too far from his deeper emotions”(p.37).
Because of his disloyalty to Ma Rainey, and his lack of cultur-
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al identity as opposed to excessive “coolness,” Levee is motivated
by his vigorous sense of individualism and detachment from his
community. By neglecting the blues, Levee turns his back on the
most important aspect of African American musical heritage. Kim
Pereira conveys that Levee’s denial of the blues is also a refusal
of a fundamental part of his masculine identity as a black man:
“a part woven into the fabric of all the traditions that inform his
sensibilities”(Majors and Billson, p.18). In other words, while trying
to rediscover his manliness through new music, Levee rejects the
blues as defining his identity.
Historically, as Majors and Bilson explicate, the performance of
“cool,” which has played a significant role in the social and cultural
development of African Americans, goes back to West Africa. Apparently, “coolness was central to the culture of many ancient African
civilizations. . . . As an ancient and indigenous part of black culture,
the idea of cool bears a spiritual meaning: sense of control, symmetry, correct presentation of self, and sophistication” (p.58). As they
maintain, “coolness is a part of character — ashe. . . . A noble confidence and mystic coolness of character, ashe reveals an inner spirituality and peace that marks the strongest of men. True ashe is a reflection of true inner turmoil and anxiety”(p.58). Though this mask, as
they elucidate, African Americans were able to survive in their “grim
transfer of Africans to the Americas via enslavement” (p.58). In their
bondage, black males learn that a male stands for being responsible
and a good provider for himself and his family. For them, though,
“this is not a straightforward achievement” in reality. As a matter of
fact, “outlets for achieving masculine pride and identity, particularly
in political, economic and educational systems, are more fully available to white males than to black males”(p.31). Consequently, since
they have been denied access to many opportunities in the mainstream society, they developed some kinds of alternatives. The most
prized possession of black males is their identity or “ashe.” Thus,
creativity and imagination are the only limits in establishing a personal status based on “posturing, prevarication and coolness”(p.59).
As Majors and Billson (1992) state, in the mainstream society, black
males have mastered the art of concealment and have constructed
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masks (p.2). Thus, in order to cope with the hegemonic masculinity,
some black males have built a symbolic world. Having been deprived
of a uniform, standard, uncontested and exemplary manliness, African Americans must invariably “prove to themselves that they are
men, worthy as well as powerful”(p.2).
Since Levee has placed his search for “ashe” in the performance
of hegemonic masculinity, he will never obtain the identity he is
striving for. Because of his excessive “coolness,” he never understands what Toledo tells him at the beginning of the play:
As long as the colored man look to white folk to put the crown on
what he say . . . as long as he looks to white folks for approval . . . then
he ain’t never gonna find out who he is and what he’s about. He’s just
gonna be about what white folks want him to be about. That’s one sure
thing (Wilson, p.27).

As a matter of fact, Levee’s dedication for swing, and in general
for modernization, could, normally, be a precisely judicious choice.
However, Levee selects to adopt swing music, so that he can escape
from his tradition, which further cuts off him from his community.
Thus, when Levee makes music, unlike the other members of the
band, he does not connect with his community in the emphatic and
communal way that August Wilson values. His gravitation towards
swing, and use of the blues in a detrimental way, is indicative of how
he deals with hegemonic masculinity. In contrast to the other members of the band who express their oppression through their music,
Levee thinks that through swing, he will run away from the grief
and pain caused by hegemonic masculinity: the two components
that make up his excessive preoccupation with the “cool.” He fails
to understand the fact that in order to come to terms with his own
“ashe” (Majors and Billson, p.58), he must get in touch with his past.
His fascination with “coolness” obscures his own past and its power.
At the end of Act I, the audience learns that there are reasons
behind Levee’s excessive performance of the “cool.” Wilson illustrates
why Levee avoids his ancestors, what his outrage is, and how his past
sparks of his ongoing resentment. In Act I, he explains in detail how
he is capable of handing the white man as follows:
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I was eight years old when I watched a gang of white mens come into
my Daddy’s house and have to do with my mama any way they wanted.
It was coming on planting time and my daddy went into Natchez [Mississippi] to get him some seed and fertilizer. Called me, say, “Levee,
you the man of the house now. Take care of your mama while I’m
gone.” I wasn’t but a little boy, eight years old. (Pause.)
My daddy had a knife that he kept around there for hunting and working and whatnot. I knew where he kept it and I went and got it. . . . I
tried my damnedest to cut one of them’s throat! . . . He [one of the
white men] reached back and grabbed hold of that knife and whacked
me across the chest with it (Wilson, p.55-56).

The experience reveals why Levee has to resort to adopting a
cool pose. Clearly, Levee’s “cool pose” masks a troubled and painful
childhood, filled with violence, rape and the lynching of his father.
According to John Hanlon (2002), Levee “sees his father’s wily acts of
revenge as instructive on ‘how to handle the white man,’ but the larger
story suggests that the son is merely fated to repeat this kind of futile
attempt at a single-handed leap into the dominant class” (p.107). As
Majors and Billson (1992) argue, the detrimental and vicious side of
“the cool pose” stands for a person’s isolation from the African American community. Accordingly, “the masking of true feelings interferes
with establishing strong bonds with families and friends. Unfortunately, for the black male who constantly puts himself under pressure to prove his manhood and who is simultaneously unable to show
and discuss his feelings and fears” the risk exacts a very severe consequence (p.41). In Ma Rainey’s Black Bottom, this risk drives him.
In his choice of music, in addition to making more money, his aim
is to avoid any encounter with despair and pain. As Philip E. Smith
(1992) states, “Levee’s solution for the problems of black people is to
forget them, as Irvin and Sturdyvant have urged; he sings and dances
a few lines of ‘Doctor Jazz’: ‘When the world goes wrong and I have
got the blues / He’s the man who makes me put on my dancing shoes’”
(p.181). However, as Charles Patrick Tyndall (2002) suggests,
Levee, fleeing from his past should raise a red flag for Wilson aficionados; any Wilson character that avoids or does not respect his/her
past is going to be used to teach a lesson. According to August Wilson,
ignoring one’s history (including the negative events) always leads to
tragedy (p.55).
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As the other plays in the cycle illustrate, Wilson’s characters
have unfinished business, unresolved issues with the past, with their
history. As Alan Nadel (2011) points out, the blues formulates an
alternative history encoding the African American experience overlooked by official historical documentation (p.10). Ma Rainey conforms this in Act II, “white folks don’t understand the blues. They
hear it come out, but they don’t know how it got there. They don’t
understand that’s life’s way of talking. You don’t sing to feel better.
You sing ‘cause that’s a way of understanding life”(Wilson, p.66).
Because she regards the blues as history, she suggests that African
American life would be empty without the blues. Thus, she “takes
the emptiness and [tries] to fill it up with something”(p.66). As Doris
Davis (2010) asserts, Ma Rainey functions “as integral counterparts
of the blues and African folklore motifs that envelop” Levee and
other male characters (p.165) who fail to “realize the presence of self
that enables her success in the patriarchal and racist arena in which
she functions”(p.174).
Ma Rainey also emphasizes the importance of the blues and its
contribution to the entire black community. For example, as Kim
Pereira (1995) points out, it is noteworthy that a nonmusician plays
an important role in recording (p.20). In other words, such characters signify a synergistic force between musicians and the rest of
the community. The inarticulate Sylvester, Ma’s nephew, represents
those black people with little or no voice in the African American
community. By letting him perform the introduction of the song, Ma
Rainey suggests that the isolated characters in the African community can participate in the blues as well—all black people have a voice
through their music—and, in a larger sense, that they can contribute to the successful advancement of black culture. Unlike the other
members of the band, Levee’s vociferous opposition to Sylvester’s
role highlights how he is imprisoned by his “cool pose.” He never
understands what Toledo points out about the black community: all
black males “got to his part. I ain’t talking about what I’m gonna do
. . . or what you or Cutler or Slow Drag or anybody else. I’m talking
about all of us together. What all of us is gonna do”(p.32). Taught to
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believe that a real black male is “fearless, insensitive, egocentric and
invulnerable”(Hooks, 2004 p.57). Levee closes off all his emotions
that interfere with his coolness.
Along with Ma Rainey, Toledo persistently stresses the significance of the black community in the play. He attempts to create historical contexts so that Levee would figure out the consequences of
the performance of hegemonic masculinity. When the bass player
Slow Drag, and the guitarist Cutler, bond through naming, Toledo
explains that they are performing an African ancestral retention
ritual, a bond of kinship. Calling attention to the performance of
hegemonic masculinity, he insists in Act II,
we done sold Africa for the price of tomatoes. We done sold ourselves
to the white man in order to be like him. Look at the way you dressed.
. . . that ain’t African. That’s the white man. We trying to be just like
him. We done sold who we are in order to become someone else. We’s
imitation white men. (p.76-77)

His role in the band, in more musical terms, is to supply the
notes, not just the melody; he retrieves the historical circumstances
that have brought Levee to this time and this place.
As Majors and Billson point out, compensating for feelings
of insecurity and inadequacy has directed African American men
to question what it means to be a man and many black males respond to the demands of hegemonic masculinity by striking a “cool
pose.” By performing “cool,” African American males are indoctrinated “to view every white man as a potential enemy, every symbol
of the dominant system as a potential threat”(Majors and Billson,
1992, p.41). As a result, they are unwilling to expose their innermost
feelings since “playing it cool becomes the mask of choice”(p.41).
Nonetheless, this choice demands a stiff price in suppressed energy
and repressed feelings that generally emerge as black on black crime.
Reminiscent of Majors’ and Billson’s warning of the negative consequences of the performance of “cool,” Toledo anticipates the fact that
Levee’s performance of “cool” may bring about failure in his life. As
he conveys in Act II,
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Some mens got it worse than others . . . this foolishness I am talking
about. Some mens is excited to be fool. That excitement is something
else. I know about it. I done experienced it. It makes you feel good to
be fool. But it don’t last long. It’s over in a minute. Then you got to tend
with the consequences. You got to tend with what comes after. That’s
when you wish you had learned something about it. (p.73)

According to Majors and Billson (1992), some of the elements
of the cool pose include aloofness, emotionlessness and self-control,
and the characterization of Levee as always ready to pick up fight with
his fellow musicians or behaving in an obsequious manner towards
the white producers seem to go against him being defined unequivocally as cool. There is no doubt that Levee struggles throughout the
play to assert his masculinity and the other band members often see
him as and call him a fool, alluding to his coolness. In his warnings
against the consequences of the performance of excessive “coolness,”
Toledo also dwells upon the black masculinity crisis that occurs with
the estrangement of black males from their African bonds. As he
points out in Act I,
we are the leftovers. The colored man is the leftovers. Now, what’s the
colored man gonna do with himself? That’s what we waiting to find
out. But first we gotta know we the leftovers. Now who knows that?
You find me a nigger that knows that and I’ll turn any whichway you
want me to do. I’ll bend over for you. You ain’t gonna find that. And
that’s what the problem is. The problem ain’t with the white man. The
white man knows you just a leftover. ‘Cause he the one who done the
eating and he know what he done ate. But we don’t know that we been
took and made history out of. Done went and filled the white man’s
belly and know he’s full and tired and wants you to get out the way and
let him be by himself (p.44-45).

The concept of being a “leftover” leaves African Americans outside the trajectory of hegemonic America. Since Toledo knows that
black men have to navigate a world in which white men have made
the rules, he portrays the mainstream history as a process of waste
and discontinuity. In a sense, he desires to reformulate a version
of history that will center on black manhood. Thus, he asks, “now
what’s the colored man to do with himself?” (p.44) This question
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is critical not only in this play but to The Pittsburgh Cycle. In that
sense, self-determination as opposed to the black masculinity crisis
becomes a critical objective identified and supported by August Wilson. Self-determination connects with the notion of defining alternative images of black masculinity.
During the play, Levee plays “cool,” plays the accommodating
black to Sturdyvant and Irvin and, what is more threatening, to other
black males excessively. When Sturdyvant offered less money than he
has expected for his songs, Levee’s dreams about being in control of
his manhood are shattered. Angered by Sturdyvant, Levee transfers
his rage to Toledo, whom he murders at the end of the play for accidentally scuffing Levee’s Florsheims. Levee’s stabbing Toledo for a
trivial reason reveals that he is incapable of controlling his “coolness”
and that coolness is an incomplete mechanism to control the oppression imposed by American society. It is a mask that is bound to be
exposed, for it is a repressive mechanism that temporally conceals
anger and violence under a serene façade. Levee’s inability to control his coolness is transferred to Toledo, which highlights Wilson’s
“most poignant and insightful social commentary, the disappointments and frustration of oppression divide the race”(Hanlon, p.108).
Whereas the “cool pose” has provided him with different grounds on
which to establish a healthy “ashe”(Majors and Billson, p.58), Levee
is unable to realize the ideal that Toledo and in a larger sense August
Wilson has presented.

Conclusion
Wilson’s engagement with African American masculinity historicizes and anticipates the increasing interest in African American Studies and Masculinity Studies in light of Black Lives Matter
Movement. Moreover, there has been a recent revival of the works
of Wilson, mostly through cinematic and stage adaptations. Actor
Denzel Washington has pledged to bring all ten of the Wilson’s plays
to the screen over the course of a decade, and has already done so
as the producer of Fences (2016) and Ma Rainey’s Black Bottom (a
2020 Netflix feature, starring Chadwick Boseman and Viola Davis
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to great critical acclaim). Washington’s adaptation is based on the
original play and never breaks free of its stage artifice. Through his
stunningly intense adaptation, Washington reminds Wilson’s legacy,
who passed away 16 years ago, to his contemporary audience and
makes sure that “Wilson is taken cared of ”(Scott, 2020).
In Ma Rainey’s Black Bottom, Wilson presents the problematic
and problematized nature of black masculinity and its consequences
on the African American community. His black characters either
experience a masculinity crisis or come to a new understanding of
themselves in relationship to structures of power and systems of
privilege. While actual confrontation with hegemonic masculinity
works to produce a revisionist definition of black masculinity for
some of his black male characters, those who reject confrontation
with this reality are doomed to fail. Ultimately, Ma Rainey’s Black
Bottom suggests that black manhood cannot be determined by external acquisition, but through internal pride, self-definition as well
as self-determination. August Wilson demonstrates this dynamic
of black male empowerment through various images of black men
of different ages and of different historical circumstances. As Keith
Clark (2002) argues, by depicting black men within a community of
black men, “Wilson’s plays foreground multiple conceptions of gender that are often contradictory and conflicting”(p.102). Therefore,
August Wilson’s portrait of black masculinity is not static. In the
play, devalued by society and marked by their performance crisis,
black males negotiate with each other and the hegemonic masculinity as they attempt to reclaim their masculinity. The complete liberation from the performance crisis will occur, as Wilson suggests in
an interview with David Savran (2006), when black males “begin to
make a contribution to the society as Africans”(p.296).
The cool pose, thus, for Wilson is a strategy for a black man
to respond to the society, which leaves no room for his individual
existence. “Coolness” is an alternative to hegemonic masculinity,
as a strategy of survival and as a way in part to achieve the status
connected to hegemonic masculinity The “cool pose” not only helps
the black male to construct and maintain a certain kind of charisma
and impression, it also covers the ages-old emotions repressed. The
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“cool,” thus, become the tormenter rather than the outlet of repression and it devalues and destroys the status and hopes of the African
American society, rather than glorifying it and providing it with opportunities for a social and individual change. The dichotomy of the
black masculinity under the “cool pose” practice is, as Wilson observes, self-destructive and a development of a pseudo-self: Turning
the whole practice into a psychological crisis, an identity problem. In
other words, the crisis exists and continues to determine the fate of
African American males and it seems as if August Wilson’s wisdom
that is, going back to the African roots, rediscovering “African-ness”
is adapted and will continue to exist.
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edilmiş olsa da, kolaylıkla ulaşılabiliyor olması ve basılı kaynaklara
kıyasla görece olarak daha kalıcı olması sebebiyle bu durumun aynı
zamanda bir avantaj da oluşturduğu görülmektedir. Kaynakçayı hazırlarken karşılaştığımız başka bir güçlük ise kaynakçaya hangi eserlerin dâhil edileceğine dair belirsizliktir. Edebiyatın sınırlarının giderek muğlaklaştığı bir çağda bir edebiyat kaynakçası hazırlamanın
güçlükleri bir yana, tanımı ve kapsamı gereği erkeklik çalışmalarının
da sürekli geliştiği, evrildiği ve kesişimsel ilişkilerle yeniden tanımlandığı bir alanda kaynakça hazırlamak da birçok zorluğu beraberinde getirdi. Bir taraftan da kaynakçaya dâhil edilecek eserlerin olabildiğince profeminist bir yaklaşımı benimseyen ve erkekliğe eleştirel
bir bakış açısı getiren eserler olmasına gayret edildi.
Edebiyatta eleştirel erkeklik incelemelerinin tarihsel seyrini ortaya koyabilmek için kaynakçanın tarihsel bir sırada düzenlenmesi
gerekir. Bu listede de görülebileceği gibi özellikle son yıllarda giderek artan bir ilgi ve çeşitlilikte eserler üretilmiş, özellikle Türk Dili
ve Edebiyatı alanında giderek artan bir ilgiyle çalışmalar ortaya konulmuştur. Ancak nicelikteki bu artışın niteliğe aynı derecede yansıdığını görmek çok mümkün değil. Bunun elbette birçok sebebi bulunmaktadır. Son yıllarda üretilen çalışmaların bir kısmı daha çok
hevesle üretilmiş, yeni bir bilimsel disiplinde kendine bir yer bulma
düşüncesiyle kotarılmış ve çalakalem bir özensizlikle hazırlanmış
çalışmalar gibi görünüyor. Birçok çalışma kuramsal açıdan kısır, iyi
kurgulanmamış bir kuramsal çerçeve içinde ve ezberlenmiş kalıpların tekrarlandığı bir rutinle hazırlanmışa benzemektedir. Türkiye’de
akademik üretimin yapısal sorunları bir yana, herhalde bu akademik yalpalamanın en büyük sebebi Türkiye’deki akademisyenlerin
küresel akademik gelişmelere ve yayınlara ulaşımındaki (yabancı
dil sorunu, uluslararası toplantılara katılmanın zorluğu, uluslararası iş birliklerinin kısıtlı olması gibi) zorluklardır. Cinsiyetçi erkeklik
kalıplarını yaygınlaştıran kitapların son 20 yılda çok satan kitaplar
listesinde yer alıyor olmasına rağmen Raewyn Connell’ın Erkeklikler
kitabının ancak geçen yıl Türkçeye kazandırılması bu meselenin en
çarpıcı örneğidir. Erkeklik çalışmalarına öncülük eden temel kitapların ve makalelerin çevirilerinin sayısı henüz bir elin parmaklarını
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geçememektedir. Türkiye’de edebiyatın ve akademinin çeviriler yolu
ile ilerlediği ve dönüştüğü düşünüldüğünde, gelecekte daha çok metnin çevrilmesinin ve temel kavramların yerelleştirilmesinin önemini
görmekteyiz.
Erkeklik çalışmalarının, özellikle de edebiyatta erkeklik çalışmalarının, bir bilimsel disiplin olarak Türkiye’de yerleşememesinin
bir önemli sebebi de süreklilik sorunudur. Aşağıda listesini verdiğimiz eserlerden de görüleceği üzere, erkeklik çalışmaları birçok
araştırmacı için bir seferlik bir ilişkidir; bir ya da birkaç makale dışında eleştirel erkeklik ya da toplumsal cinsiyet bakış açısı ile edebiyata bakmaktan, edebiyat okumaktan vazgeçmişlerdir. Bunun da
bir dereceye kadar anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında yenilikçi ve eleştirel bir duruşu temsil eden
akademisyenlerin farklı şekillerde akademiden uzaklaştırıldığı ya
da küstürüldüğü, toplumsal cinsiyet çalışmaları, özellikle erkeklik
ve kuir çalışmaları alanında çalışıyor olmanın giderek bir cesaret
ve meydan okuma meselesi olduğu bir akademik evrende, araştırmacıların kendilerini güvenli bir alanda konumlamaya ve -Annette
Kolodny’nin deyişi ile- mayın tarlasında dans etmeye dair çekinceleri anlaşılabilir. Ancak tüm zorluklara rağmen bu alanda uzmanlaşmayı tercih eden ve var olanı tanımlamak ve yorumlamanın ötesine
geçerek kuramsal alana ve kuramın yerelleştirilmesine katkı yapacak
daha çok edebiyat araştırmacısına ihtiyaç duyduğumuz da aşikârdır.
Bu noktada, her an postallarını giymeye hazır bıyıklı akademinin
çatık bakışlarına rağmen yıllardır ısrarla bu alanda çalışan ve başkalarına da ilham veren Çimen Günay-Erkol’un ismini özellikle anmak
istiyoruz.
Aşağıda yer verdiğimiz kaynakça bu alanda yayınlanmış kitap,
kitap bölümü ve makalelere yer veriyor ancak lisansüstü çalışmalara
yer vermiyor (Şenol Topcu’nun hazırladığı daha kapsamlı bir kaynakça için www.masculinitiesjournal.org adresini ziyaret edebilirsiniz). Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı gibi temel filoloji alanları
dışında az da olsa Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı alanında sayıları 60’ı bulan lisansüstü çalışmaların yanı sıra Sos-
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yoloji ve Güzel Sanatlar Anabilim dallarında da hatırı sayılır sayıda
lisansüstü çalışma edebi eserler üzerinden erkeklik ve erillik meselesini tartışmaktadır. Ancak raflarda (ve şimdilerde enstitü veritabanlarında) tozlanan lisansüstü çalışmaların değil, herkesin ulaşabildiği
ve alana katkı yapan basılı metinlerin yaygınlaşması gerektiği düşünülmüştür. Bu sebeple genç yazarları, çalışmalarını (özellikle uluslararası düzeyde yayın yapan) dergilerde ve kitap derlemelerinde
yayımlamaya ve alana katkıda bulunmaya davet edebiliriz.
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durdu. Kadınlar, erkekliği ölçülü olmaya, dindarlığa, dizginlenmiş
sorumluluk duygusuna, cinsel sadakate zorlayan bir imgeleme işaret
etmekteydi. Yine kadınlar, erkekliğe has aşırılıkları kısıtlayan okul,
toplantı odaları, kilise gibi kurumların boğucu atmosferini belirlerdi. Kadınlar, öncelikle, oğlan çocuklarına has taşkınlıkları sonsuz
çabayla kısıtlamayı kendine ödev bilen anneleri; ardından, onları sorumluluk sahibi, saygıdeğer işçiler, babalar ve kocalar olarak dizginlemeyi kendilerine iş edinmiş eşleri imgelemekteydi. Böylece kadınlar; evlilik, babalık, iş yerinde düzen ve istikrar gibi özetlenebilecek
sorumlulukları temsil ederdi. İşte Amerikalı erkeklerin geçtiğimiz
200 senedir pençelerinden sıyrılıp kaçmaya çabaladıkları kısıtlamalar ve sorumlulukların vücut bulmuş haliydi kadınlar. Böylece Amerikan erkekleri, uzun yıllar boyunca, oldukça yaratıcı ve çeşitli kaçış
planları tertiplediler. Çağdaş mitopoetik erkekler bu türden kaçışları
başka kültürleri inceleyip kendilerinin yarattıklarına inanıyor olabilirler. Kendi öz kültürlerine bir nebze de olsa tarihsel bir yaklaşımla
odaklandıklarında çok daha fazlasını bulabilecekleri aşikârdır. Gerek gerçek yaşamlarında gerekse Amerikan kurgusunda yer edinmiş
hayal dünyalarında erkekler, orduya katılmak için kaçmış, kaçırılmış, ıssız adalarda terk edilmiş, Batı’ya gitmiş, yahut, tıpkı bugün olduğu gibi, erkek erkeğe ormanların derinliklerinde kendilerini keşfe
çıkmışlardır.
Bu makalede, 19. yüzyıl Amerikasında kadınsılaşmadan kaçan
erkekliği imgeleyen birkaç önemli tarihsel anı tartışmak istiyorum.
Kadınsılaşma ile iki ayrı olguyu ima ediyorum. İlk olarak, gürbüz
oğlan çocuklarının erkekliklerini pençelerine kıstırıp onları tıfıl,
güçsüz adamcıklara çevirmekle tehdit ediyormuş görünen öğretmenler ve anneler gibi gerçek kadınları; ikinci olarak ise, giderek
yaygınlaşan, erkekleri kendilerine has maceralarından, kendi uğraşlarına ait hissettiren alışkanlıklarından alıkoyan endüstriyel kentli
yaşam kültürünü işaret ediyorum. 19. yüzyılın sonunda, bu ikinci
türden olan eğilim, Henry James’in Bostonlular adlı romanında en
çarpıcı ifadesini bulur. Doğu’nun gözden düşen yakışıklı âşığı Basil
Ransome modern topluma verip veriştirir (ayrıca bu süreçte yerine
kadınların geçmesini önerir):
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Bütün bir nesil kadınsılaşmış. Erkekliğin tınısı dünyayı terk ediyor.
Bu yaşadığımız kadınsı, sinirli, histerik, gevezeliği seven, ikiyüzlü bir
devirdir. Bu, eğer her an tetikte olmazsak, hepimizi daha evvel hiç tecrübe etmediğimiz bir vasatlığa, zayıflığa ve budalalığa teslim edecek
olan, sahtelik kokan sözlerin, sözde nezaketin, abartılı arzuların, pohpohlanan duyarlılıkların çağıdır. Erkeksi kişilik… Cesaret ve dirayet
kabiliyetine haiz, gerçeğin farkında olan ama ondan asla çekinmeyen,
dünyanın gözlerinin tam içerisine bakıp ondan istediğini koparabilecek erkekliktir muhafaza etmek veyahut kurtarmak istediğim. Ve size
söylemeliyim ki, hanımefendiler, ben bu girişimde bulunurken sizlere
ne olacağı zerre kadar umurumda değildir (s. 293).

İşte bu kadınsılaşan Amerikan kültürünün kısa ve öz bir eleştirisiydi. Amerikan toplumuna, kültürel canlılığının ve ulusal iktidarının kaybı ile sonuçlanacak bir şeyler oldu. Ve 19. yüzyılın ilk birkaç
on yılından bu yana erkekler --batıya, dağlara, bayırlara, ormanlara,
engin denizlere, savaş alanlarına, atmosferin dışına-- özetle derinlerde bir yerlerde kaybettiklerini düşündükleri öz değerlerini, kimliklerini, erkekliklerini bulmaya kaçmaktadırlar.
Evden kaçmak adeta bu mücadelenin bir parçasıydı. Kadınlara ve erkeklere ait olan alanların birbirlerinden ayrılması, 19. yüzyıl
orta sınıf evlerini; halılarla kaplı ihtişamlı salonlarında terbiyeli, iyi
giyimli çocukların oyunlar oynadığı, ve yetişkinlerin porselen takımlarda çay sundukları partiler verip, nezaketle dedikodu ettikleri
adeta sanal birer kadınsı tema parka dönüştürdü. Kendi yarattıkları
öfkeli, yıpratıcı iş dünyası ile taban tabana zıt olan evlerinde erkekler
git gide kendilerini rahatsız ve hatta sanki sürgün edilmiş gibi hissetmeye başladılar. Bir erkeğin evi, Thoreau’nun deyişiyle, “kendisini koruyup gözetmekten ziyade baskı altına alan, zincire vuran bir
hapishanedir. Orada kendini asla rahat hissetmez. Bir erkek nadiren
evini yuvaya çevirip içerisinde huzurla oturabilir.” ([1846] 1960).
Kadınların himayesinde olan yalnızca evin kendisi değildi.
Çocukların ahlaki ve dinî eğitimlerini de içeren ev içi işler de kadınların kontrolü altındaydı. Kadınlar evcimen olmakla kalmayıp,
kendilerini oğullarını evcilleştirmeye, görevlerine sadık, iyi huylu,
kadınsılaşmış, erdemli birer Hıristiyan beyefendi gibi yetiştirmeye
adamışlardı. Orestes Brownson bir keresinde erkek vaizlerden bahsederken, onları “tek meziyetlerinin ağızlarından çıkan yavan söz-
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lerle çay takımlarını uyumlu hale getirebilmek olan” dul yahut evde
kalmış kadınların evcilleştirdiği hayvanlar olarak nitelemiş ve o günün inançları hakkında “kadınların dini” diye homurdanmıştı (Akt.
Welter, 1974, s. 103). 19. yüzyılın başlarında pek ortalarda bulunmayan babaların rollerinde bir eksilme, annelerin rollerinde ise tam
tersi bir artış oldu ki bu oğullarına nasıl erkek olunacağını öğretme
vazifesinin annelerin üzerine kaldığı anlamına geliyordu2.
Böylelikle erkekliğin tanımı, önce annenin, ardından eşlerin erkekleri evcilleştirme gayretlerine başkaldırı manasına gelen kadınlığın reddi halini almıştı. İster anneler, eşler gibi gerçek kadınlara
yönelik, isterse de modern yaşantının zayıflama, güçten düşme gibi
imaları olan (din, eğitim, işyeri sorumlulukları, zihnî mesai yapma
vb. gibi) kültürel değerlerini imgeleyen kadınsılığa karşı gösterilen
dirence ben erkeklik ideolojisi diyorum. Erkeklik ideolojisi erkeksi canlılığı yeniden kazanma çabasını içerir ve erkeklerin kadınlar
olmadan erkek olabilecekleri bağımsız homososyal mekanları teşvik ederek Amerikan erkeklerini yeniden erkeksi hale getirir. Bazı
erkeksi (erkeklik ideolojisinin hakimiyeti altındaki) girişimler kadınların doğurganlık güçlerinin sembolik uyarlamalarını içerir. Bu
uyarlamalar kabul törenlerinin ve çocuk bakımının eril temsilleridir
ve erkeksi tasdiki annelik şefkatinin yerine koyar.
Erkeklik ideolojisi temelde sert erkekleri yumuşatan ve onları
güçten düşürülmüş budalalara dönüştüren kadınlığa karşı direnme
halidir. Bu direnç erkekliği yüceltenlerin, kendi erkekliklerini geri
kazanma umuduyla kadınlardan kaçmaları ve kadınsılığa karşı çıkmaları ile gerçekleşir. Ve bu bağlamda erkekler kadınlara has olan ve
erkekleri kadınsılaştıran pençelerden sıyrılmak zorundadır. İronik
biçimde, erkekliklerini tehlikede hissetmelerinden ötürü iş yerlerini
kadınların rekabetinden soyutlamışlar, evlerini de ataerkil otoritelerini koruyabilecekleri kalelere devşirmişlerdir. Aslında erkeklerin
kendi erkekliklerine karşı en büyük tehditle yüz yüze geldikleri ve
erkekliklerini kazanıp kaybettikleri yerler kamusal alanlardır. Fakat
yine de erkekler bu endişelerini, sanki onları güçsüz düşüren ka2 Brownson daha erkeksi ve ataerkil olduğunu düşündüğü için Katolik mezhebine geçiş
yapar.
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dınlarmış gibi, öfkelerini onlara yansıttılar. Erkekler birden kendi
yarattıkları evlerinde kadınsılaşma korkusuyla dehşete düştüler ve
şimdilerde evden kaçmak, veya en azından kendilerini kadınlardan
uzak tutabilmek için can atar duruma geldiler.
Kadınsılaşma korkusunun doruğa çıktığı yıllar 1840’ın sonlarından 1850’lerin tamamına yayılan dönemdir. Bir yandan eleştirmenler kentli erkeklerin kadınsılaşan giyim kuşam tarzlarını eleştirirken, diğer yandan sakal ve bıyık erkekler arasında hızla moda
haline gelmekteydi. Walt Whitman, yağlı boya tablosu yapılan kentli
bir erkeği “oyuncak bebek gibi gözüktüğü” iddiasıyla yerden yere
vurmuş, ve Harper’s Monthly dergisinden bir yazar ise kentin göbeğinde “kadife gömlekleriyle” ve “uzun gösterişli bacak bağları” ile
gezen erkekleri kaniş köpekleri şeklinde betimlemiştir (Akt. Leach,
1980, s. 217). Oliver Wendell Holmes “Atlantik şehirlerimizden övünebileceğimiz tenleri simsiyah kaplı, sert eklemli, yumuşak kaslı,
hamur gibi solgun tenli bir gençliğin daha evvel Anglo-Sakson neslinden çıkmadığına” (s. 881) ikna olmuş, 1858’de ırkımızın sonunun
geleceğini öngörmüştür.
Peki gerçek bir erkek ne yapmalıydı? Yapması gereken şey kasabadan kaçmaktı. Horace Greeley 1837 senesinde erkeklere “Batı’ya
gidin, genç adamlar, ve ülkeniz ile birlikte büyüyün” tavsiyesi verdiğinde, erkekler ona kulak kabarttılar ve sürüler halinde bu tavsiyeye
uydular!3 Batı, hem gerçekte hem de zihinlerde, erkekçi direnişin
timsaliydi. Batı, kabaran nüfusu çekip yutan, azmedenlere ve geçmişinde başarısız olanlara yeni fırsatlar sunan bir emniyet supabı
gibiydi. Batı’yı Amerika’nın merkez objesi yapmayı başaran tarihçi
Frederick Jackson Turner’ın ifade ettiği gibi:
Batı, Eski Dünya’nın kader kadar kaçınılmaz gelenekler kadar eski olan
sosyal sınıf prangalarıyla bağlanmış köylülerine ve zanaatkârlarına,
erkekçe bir çaba gerektiren, fakat karşılığında toplumsal ilerleme ölçeğinde sınırsız yükselme şansı bahşeden, doğanın nimetleri arasında
3 Aslında ben burada yalnızca Batı’yı ele alacak olsam da kültürel kadınsılaşmaya karşı
erkekçi direncin başka biçimleri de mevcuttu. Örneğin, Onedia’dan Brook Çiftliklerine ve
New Harmony şehrine kadar Forierci 19. yüzyıl başı kitlesel hareketlerin çoğu erkeklerin
iş gücüne verdikleri değeri, erkekleri bağlılıklarını yitirmiş oldukları arazilerine geri döndürme çabalarından ibaretti.
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özgürce yaşama hakkına ve büyük bir refaha aralanmış kapısından bir
çıkış yolu önerdi4 (1986, s. 92)

Daha cinsiyetçi bir yaklaşım, edebiyat eleştirmeni David Le
verenz’in yazınlarında görülür: “Agresif, isyankâr, öfkeli, vahşi olmak; işte bu, öncülerin Güney Kıyıları’nda, hâlâ yabancı bir törenin
köleleri olan Avrupalı klonlar için yapabilecekleridir” (1991, s. 763).
Timothy Flint 1831’de bu “ürkek ve efemine ruhların, moda düşkünü ve yumuşak ellere sahip erkeklerin öncüleri takip etmeleri gerektiğini; zira bu türden erkeklerin korkusuz ve cüretkâr erkeklikleri
sayesinde maceralarını ahlaki bir yücelik ile tasarladıklarını” ileri
sürer (Akt. Adams, s. 25). Genç erkekler, Yale’in başkanı Timothy
Dwight’ın dört ciltlik New England ve New York’ta Geziler (182122) eserinde yazarın öncü olarak vahşi doğanın derinlerine doğru
ilerledikçe “git gide daha az uygar bir erkek olduğuna” (s. 441) dair
pişmanlığını; veya, J. Hector St. John Crévecoeur’un yeni keşiflere
çıkan erkeklerin “avlanırken hep birlikte yozlaştıklarından” ve nihayetinde “üst kademelere mensup etobur hayvanlardan daha matah
olmadıklarından” (Akt. Nash, 1967, s. 30) dem vuruşunu okuduklarında, muhtemelen batıya doğru maceralara atılmaya başlamak için
sabırsızlanmışlardır.
Batıya hücum edilen yerlerden gelen raporların tamamı erkeksi
değerlere geri dönüşe methiyeler düzmüşlerdi. Francis Parkman’in
Oregon Patikası: Bozkır ve Kayalık Dağ Yaşamı Eskizleri (1849)
başlıklı kitabı, tıpkı akabinde yayımlanan Muhteşem Batı’nın Keşfi (1869) adlı eseri gibi anında en çok satan kitaplar arasına girdi.
Zengin, çelimsiz, bir deri bir kemik bir oğlan olan Parkman (tıpkı yönetici sınıfından gelen, zayıf yapılı, tıfıl bir oğlan olan Richard
Henry Dana’nın 1840 senesinde kaleme aldığı bir diğer erkeklikten
kaçış anısı olan Tayfalıktan İki Yıl Evvel adlı eserindeki gibi) kendi
erkekliğinin kurtuluşunu uygarlık namına olan her değeri yok saymakta bulur. Ayrıca, Charles Webber’in Yaşlı Magandalar; Rehber;
4 Ayrıca Bkz. M. Meyer, The Jacksonian Persuasion (Stanford: Stanford University Press,
1960), s. 139.
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veya, Komançi Ülkesi’nde Altın Madeni Arama Maceraları (1848) da
“vahşi yaşam felsefesini övmüştür5”.
Batıya hücum etme 1849’daki Kaliforniya Altın Hücumu ile
zirveye ulaşmıştır. Öncesinde ne de sonrasında erkekler bu ölçekte homososyal bir ortam yaratmadılar. 1849 ve 1850 yılları arasında, tam 85.000 erkek Kaliforniya’ya geldi. Tüm eyalet nüfusunun
%93’ünü oluşturan bu erkeklerin %71’i ise henüz 20 ila 40 yaşları
arasında olan gençlerdi. Oldukça hızlı ve kayda değer miktarda servet edinebilecek olmanın verdiği heyecan, yani salt paranın cazibesi,
onları orada tutmaya yetmezdi. Bunca erkeği orada tutan güç, aslında uygarlığın gelenekçi sınırlarının ötesinde var olan, eşlerinden
uzak, homososyal yaşamın kendisiydi. Burada bizleri “yumuşatacak
yahut kısıtlayacak kadınlar yok” diye yazıyordu John Todd (1871,
s.44-45). C. W. Haskins’in gözlemlediği üzere ise, “madencilerin
durumu, özellikle kendi dış görünüşlerine karşı olan kayıtsızlıkları,
yaşam biçimleri, ve genel olarak tüm alışkanlıkları bütünüyle gösteriyordu ki, erkekler yalnızken, yalnızca kadınların sebep olduğu
etkilerden yoksunken, pek kısa zaman içerisinde, kolayca vahşi ve
barbar bir hal alabiliyorlardı” (1890, s. 73). Bir doktorun ifadesine
göre Kaliforniya’da “dürüst ve adil kadınların tüm yasaklayıcı etkileri ortadan kaybolmuş, erkeklerin kontrolsüz öfkeleri açığa çıkmıştı”
(Akt. Margo, 1855, s. 8). Kırk dokuzlular, eski uygar yaşantılarının
tüm kalıntılarından feragat edip Doğu’dan getirdikleri kültürel sermayelerinin ağırlığından kurtuldular. Kendilerine Teksas Jack, Viski
Tom, Buldog Köpeği, At Kestanesi, Cerrah gibi daha hoyrat ve erkeksi isimler buldular, ne doğru dürüst yıkandılar, ne de kıyafetlerini değiştirdiler; kumar oynadılar, sürekli içki içtiler, sövdüler, kilise
ayinine katıldıklarından fazla ödüllü yumruk bahislerine giriştiler.
İskambil kâğıdı destesine “Kaliforniya dua kitabı” adını vermişlerdi.
Yani aslında kırk dokuzlular bu altın madenlerinde, hiç altın bula5 Webber “destansı erkekliğin ilkel erdemleri erkekler için yeterlidir ve uygarlık halihazırda tüm bunları içerdiğinden saygılı olmayı, görenekleri, yükümlülükleri vb. umursamazlar, fakat birbirlerinin haklarına saygı duyar ve içerisinden geçtikleri ormanın, vadinin, üzerinden geçtikleri ovanın ve nehrin hareketsiz ihtişamında iyi huylu bir Tanrı’nın
heybetli varlığının farkına varırlar” diye yazar. Böyle erkekler, Webber ekler, “topluma
iğrenmeden öte bir gözle bakmazlar” (s. 311).
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masalar dahi, asıl aradıklarını, yani kaybettikleri erkekliklerini bulmuşlardı (Stott, 1991, s. 6, 8, 11).
Pek tabii kimsenin doğaya meydan okuyarak erkekliğini geri
kazanmak adına ülkenin bir ucundan diğer ucuna seyahat etme
zahmetine katlanmasına gerek yoktu. İnsan aradığını kendi evinin
arka bahçesinde dahi bulabilirdi, ki Henry David Thoreau da öyle
yaptı. Meşhur deyişiyle “sakin bir karamsarlık içerisinde yaşamını
sürdüren” Thoreau, “salt başarı elde edebilmek adına umutsuzluk ve
telaşla piyasa içerisinde girişimlerde bulunan, hayatı detaylar içerisinde ziyan olmuş” ve fiziksel gücünden yoksun düşmüş Piyasa Erkeklerini reddetti ([1846] 1960, s. 10). Kentli iş adamları modern
yaşamın insanı kas gücünden mahrum bırakma eğiliminden resmen
bunalmış durumdalardı. Öte yandan işçiler ise diğer erkeklerle bütünleşebilecekleri boş zaman aktivitelerinden yoksundular. Thoreau
her iki grubun da özgürleşmesi6 gerektiğine inanmaktaydı: “Her gün
evimize uzaklardan, tehlikeli maceralardan, ve keşiflerden yeni tecrübelerle ve yeni birer karakterle dönmeliyiz” (s. 142). Kısacası, yeni
iş piyasasının insanı çıldırtan tekdüzeliğine panzehir olan “vahşi doğanın hayat veren ilacına” ihtiyacımız vardır (s. 211).
Böylece Thoreau, kadınların refakatinden sakınıp doğada kendi
kendini yetiştirmiş, hatta yeniden yaratmış bir erkek olabilmek adına 1845 yılında Walden Gölü kıyısına yerleşti. Bir bakıma, Thoreau,
yeni bir tür erkeklik olgusuna kendi kabul törenini icra etmiş oldu.
İlk olarak artık eski zamanlara has, aristokratik bir baba figürü olan
İngiltere’yi reddiye ile başladı. “Bugün İngiltere’ye büyük uğraşlarla
yaptığı ev işlerinin ardından toparladığı ama bir türlü yakmaya kıyamadığı kocaman, hantal bir bavulla oradan oraya seyahat eden yaşlı
bir adammışçasına bakıyorum” (s. 65). Ve ardından kendini vaftiz
etti. “Erkenden kalktım, gölde yıkandım; bu, dinî bir vecibe olmakla
6 Bkz. Walden, s. 216 ve 66. Thoreau işçilerin “hayatın suni tasalarıyla ve lüzumsuzca
hoyrat işleriyle öylesine meşgul olmalarından ötürü yaşamın nadide meyvelerinin tadına
bakamazlarken”, iş adamlarının “akşamları hane halkının peşlerini bırakmadığı hemen
yan tarladan veya sokaktan evlerine uysalca geldiklerini ve hayatlarının sürekli aynı nefesi
tekrar tekrar soludukları için solup gittiğini” yazar. Sonuç olarak “çalışan erkek gün geçtikçe gerçek huzura sahip olamaz; diğer erkeklerle erkekçe iletişim kurmaya gücü yetmez;
emeği pazarda hor görülür, değerini bulamaz. Bir makine olmaktan başka hiçbir şey olmaya vakti kalmaz” (s. 142, 9).
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birlikte, şimdiye dek yaptığım en iyi şeylerden biriydi” (s. 86). Ve
sonunda, son derece vahşi biçimde ayinini gerçekleştirdi. “Gözüme
yolumun üzerinden geçmekte olan bir sıçan ilişti, ve oldukça tuhaf,
vahşetle bezenmiş bir heyecan hissettim. İçimden onu yakalayıp çiğ
çiğ yemek geldi. Aslında aç olduğumdan değil, temsil ettiği vahşiliğindendi belki de.” (s. 142-43). Yabaniliği özümsemek, Thoreau’nun
ima ettiği üzere, orta sınıf erkeklerinin kendini özgürleştirebilmelerine imkan sağlıyordu7.
Eğer orta sınıf erkekleri batıya hücum etmeyi, yahut en azından ufak bir göl kıyısına kaçmayı dahi göze alamasalardı bile, yabanıllığın erkeğe yeniden hayat veren erdemlerini kendi evlerine
taşıyabilirler; yani hayal güçleri vasıtasıyla kaçabilirlerdi. Yüzyılın ilk
yarısında erişilebilir iki tür hayal vardı. Öncülerin ve dağda yaşayan erkeklerin ulusal efsanelerden ve popüler edebiyat eserlerinden
uyarlanmış biyografileri, orta sınıf erkeklere hayallerinde kendilerini
özdeşleştirip günlük yaşantılarından zihnen kaçma fırsatı tanımaktaydı. Örneğin, her ne kadar Kit Carson ve Daniel Boone yüzyılın ilk
iki onyılında, ve Davy Crockett 1830’larda aktif birer akıncı olmuş
olsalar dahi, üçü de biyografilerinin içgüdüsel yabanıllık ve erkeklik
anlatıları ile süslenerek yeniden yazılmalarıyla beraber 1840’lar ve
özellikle 1850’lerde efsanevi kahramanlar haline geldiler. Üçü de gelişen uygarlıktan ısrarla geri durmaktaydı.
Boone sürekli hareket halinde olan, asla yerinde duramayan,
servet biriktirmekle hiç ilgilenmeyen ‘doğal bir erkek’ti. Av arkadaşı
olduğunu iddia eden bir dağlı, Boone’nin ona “eğer evinin kapısını açtığında tepesinde ateş yakmak için bir ağaç göremezse, çoktan
yeni bir yere taşınmanın zamanı geldiğini” söyleyip durduğundan
bahsetti. Başka bir efsaneye göre ise Boone evinin 12 mil batısında
birilerinin tarla sürdüğünü duyarsa, yaşadığı yerin artık “sıkış tepiş
olduğunu” —kendi deyimiyle “mahallenin elden gittiğini” söyleyip
yeni mekanı için çoktan hazırlanmaya başlardı. İnsan düşmanlığı ile
7 Robert Bly’ın Thoreau’yu kahramanlarından biri olarak anması boşuna değildir. Yakın
zamanda kaleme aldığı bir şiirinde, Bly, Thorreau’yu “aşırı derecede yalnız” yaşaması ve
“kendi hoş dili ile arkadaşlık ettiği” gerekçesi ile göklere çıkarır. Robert Bly, “The Insatiable Soul,” Scottish Rite Temple, San Francisco, 30 Ocak 1993’te bir şiir okumasından.
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bezeli böylesine bir huysuzluğa rağbet göstermek Amerikanlara has
bir davranış gibi görünüyor8.
Gezgin Amerikalı miti ile —özellikle coğrafi hareketlilik, sosyal
akışkanlık ve erkeklerin kendilerini yeniden yaratmaları arasındaki
bağlantı— eşit derecede belirgindir. Ortaçağın Destansı Zanaatkârı,
yabani erkek kılığındaki öncüye dönüşse de, hâlâ alçak gönüllüdür ve
kökenlerine olan bağlılığını sürdürür. “Öncü Akıncı Hikâyeleri”nin
(frontier fable) Amerikan kültüründe hâkim bir tema olduğunu belirten Richard Slotkin şöyle ifade eder:
Başkahraman ekseriyetle metropole ve metropol kültürüne oldukça
sınırlı bağları olan bir kişi olarak resmedilir. O, kendisini metropole
angaje edecek ailevi bağlardan yoksun bir yetim, veya taşrada yaşayan
eğitimsiz ve fakir biridir. Doğal öğretiler bedavaya önüne serildiğinde, kitaplardan okuyarak edineceği kültürel değerlere karşı genellikle
isteksizdir. Sürekli vahşi doğaya kaçıyor olması metropolle arasındaki
bağı koparır veyahut gevşetir, fakat doğanın ona sundukları —yani
bilgelik, ahlak, iktidar, en yalın ve el değmemiş haliyle yaban hayatının
özgürlüğü — onun için metropolde bulabileceği her şeyden çok daha
kıymetlidir (1977, s. 374).

Bu mit, kahramanlarına görünmez olan bir ironi içerse dahi
—ki bu ironi uygarlıktan kaçmak için defaatle batıya doğru ilerlemeleri sonrasında batıda var olacak yerleşim birimleri adına orayı
ehlileştirip hakikatte uygarlığın öncü birliği haline gelmelerinden
kaynaklanıyordu— bugünün hala en güçlü mitidir. Bir tarihçi sonradan efsaneleşen kahraman Davy Crockett’in Alamo’da ne zaman
ve nasıl öldüğüne dair anlatılagelen efsaneyi çürütmeye cüret etti8 Bkz. Henry Nash Smith (1950), Turner, The Frontier in American History, John Mack
Faragher, Daniel Boone: The Life and Legend of an American Pioneer (New York: Henry
Holt, 1992), özellikle s. 6, 29, 66, 327-28. Bu üç erkeğin hepsi de Yale Başkanı Theodore
Dwight’ın sözleriyle “dinin, ahlakın ve resmî yasaların kısıtlamalarına karşı tahammülsüzdür”. David Coyner 1847 yılında kurgusallaştırdığı The Lost Trappers başlıklı Carson
biyografisinde öncülerin “heyecan verici vahşi Batı serüvenlerini” zihinlerinde çağdaş
yaşamın “sıkıcı tekdüzeliği ve monotonluğu” ile kıyasladıklarında modern yaşantıyı hor
gördüklerini yazar (Akt. Turner, The Frontier in american History, s. 251). Hepsi şiddetle entelektüel karşıtıydı; Boone, örneğin, biyografisini yazan Timothy Flint’in ifade ettiği
üzere “mümkün olduğunca kitaplardan, parşömen kağıtlarından, dinî veya resmî her türlü yazından kötülüğün araçları oldukları gerekçesiyle uzak durmuştur” (Akt. Dubbert, A
Man’s Place, s. 35).
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ğinde, onu pısırık olmakla suçlayan nefret dolu yazarların hışmına
uğramış ve ancak düşük bir lisede öğretmenlik yapmaktan daha
iyi bir meziyeti olamayacağı şeklindeki ithamlara maruz kalmıştır.
1972’deki başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçilerin adayı
Pat Buchanan Crockett’in memleketi olan Tennessee’de yürüttüğü
seçim kampanyası sırasında (doğada kendi başının çaresine bakan
erkek mitini anımsatırcasına) başına rakun derisinden yapılmış bir
şapka geçirmişti (Lofaro, 1989, s. 26).

Hayal Ürünleri, 1820-1880
Gerçek yaşama ait tarihsel şahsiyetler, ölümlerinin on-yirmi
yıl kadar sonrasında, onlarla benzer görüşleri paylaşan 19. yüzyılın erken dönem Amerikan romancılarının kurgusal evrenlerinde
efsanevi kahramanlara dönüşmüşlerdir. Amerikan Romanında Aşk
ve Ölüm (1966) ve Erkeklik ve Amerikan Rönesansı (1988) başlıklı
zihin açıcı kitaplarında edebiyat eleştirmenleri Leslie Fiedler ve David Leverenz Amerikan edebiyatındaki birbirleriyle ilintili iki hâkim
temayı tanımladılar: Kadınlardan kaçan erkeklerin yakın birlikteliği
(Fiedler) ve iş dünyasına karşı duyulan huzursuzluk ve direnç (Leverenz). Fiedler bu imgelemi tümüyle kavrayıp noksansız dile getirebilen Washington Irving, James Fenimore Cooper, Mark Twain gibi
yazarları enfes yorumlar. Leverenz ise konuya dair net bir yaklaşım
sergileyemeyen, ikircikli duygular içerisinde kalmış Ralph Waldo
Emerson, Nathaniel Hawthorne, ve Walt Whitman gibi yazarlara
odaklanır.
Fiedler’e göre, klasik Amerikan romanı, Madame Bovary, Tom
Jones, Jane Eyre gibi ana öykünün cinsel sadakat, iş yeri sorumlulukları, aile ve ev içi kaygılar gibi meselelerle boğuşan heteroseksüel
çiftlerin etrafında döndüğü klasik Avrupa romanlarından bütünüyle
farklıdır. Amerikan romanları cinselliği, evlilikleri, aile ilişkilerini
içermeyişiyle; kadınların neredeyse tamamen yok sayılmasıyla ünlüdür. Amerikan romanları “macera ve tecrite ilaveten, bir noktadan diğerine, yahut toplumun içerisinden bir adaya, bir ormana, yer
altına, korunaklı, en azından annelerin gelemeyeceği yerlere kaçış”
(Fiedler, 1966, s. 26) hakkındadır.
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Washington Irving’in “Rip Van Winkle” (1820) hikâyesini ele
alın. Görünüşte Van Winkle tam 20 yıl uyuyakalır ve uyanıp geri
dönüğünde her şeyi değişmiş bulur, fakat bu aynı zamanda cazgır
eşinden kurtuluşu anlamına da gelmektedir. “Sabah, akşam ve gece
kadının çenesi bir an olsun susmuyordu, ve Winkle’ın yaptığı her şey
veya söylediği her söz şüphesiz eşini memnun edip onu biraz olsun
kendisinden uzak tutabilmek içindi.” Genellikle Rip cevaben sadece
“omuzlarını silker, kafasını sallar, gözlerini havaya dikerdi.” Ama sonunda dayanamayıp kaçmak zorunda kaldı. “Zavallı Rip nihayetinde neredeyse umutsuzluğa mahkûm olmuş; ve tek çaresi, tarladaki
işlerden ve eşinin yaygaralarından kaçıp tabancasıyla ormanın derinliklerine doğru yol almaktı.” Rip’in elindeki dolu tüfeği ile 20 sene
süren avareliği serkeş hayallerle ve dağlardaki olta balıkçılarının homososyal dünyası ile yüzleşmeyle son bulur (Irving, [1820] 1963, s.
43-57). Rip geri döndüğünde, uzun süre ortalarda yokken değişen
cinsiyet düzeninden ve pek tabii eşinin ölümünden şaşkına döner:
Aslına bakarsanız Rip politikacı filan değildi. Devletlerin ve imparatorlukların değişimi onda çok az etki uyandırırdı. Fakat yaşamı
uzunca bir süre özellikle bir türün despotluğu altında feryat figan geçmişti: kadın iktidarı. Artık sonunda mutlu ve mesuttu. Evliliğin boyunduruğu altından kurtulmuş, canının istediği zaman eşi Dame Van
Winkle’in zulmünden korkmadan dilediği yere gönlünce gidebilirdi.
Fakat her ne zaman bir yerlerde eşinin adı geçse, ya kaderine bir teslimiyet ifadesi, veyahut kurtuluşunu anımsatan coşku ifadesi ile başını
sallar, omuzlarını silker, gözlerini belertirdi (s. 57).

Irving’in hikâyesinin bu son satırları “civardaki tüm kılıbık kocaların ortak umududur. Hayat artık onlar için bunaltıcı bir hal aldığında, bu satırlar Rip Van Winkle’in kabından içlerini ferahlatan bir
bardak su olur.” Rip, Amerika’nın ilk kurgusal arketipi, zulümden
kurtulmak için ortadan kaybolan bir mülteci, doğuştan firaridir9. Ve
Washington Irving ulusun ilk Robert Bly’ıdır.
9 Leslie Fiedler’in ifade ettiği üzere Rip’ten bugüne “kurgumuzun tipik erkek karakterleri
ormanların içine, denizlere, nehirlere yahut savaşa --onları uygarlıktan, başka bir deyişle, erkekle kadının karşılaşıp âşık olmalarından, evlenmelerinden, sorumluluk yükünden
onları kurtaracak herhangi bir yere doğru-- kaçan erkeklerdir”. Fiedler, Love and Death,
s. 26.
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19. yüzyılın ortalarından bugüne dek, bu Amerikalı yeni erkek
kahraman kadınların olmadığı bir dünyada ruhuna yoldaşlık edecek, tercihen başka bir ırktan olan bir erkekle karşılaşır. Amerikan
kurgusu, Natty Bumppo ve Chingachgook, Huck ve Jim, Ishmael
ve Queequeg’le başlayıp, ardından Lone Ranger ve Tonto’ya, Kaptan Kirk ve Vulkan’lı Mr. Spock’a, Kurtlarla Dans’ın Yüzbaşı John
Dunbar’ı ve Kicking Bird’üne, ve Cehennem Silahı’nın Riggs ve Murtaugh’ına kadar uzanan geniş bir yelpazede erkek dayanışması motifini göklere çıkarır. Erkekler arasındaki bu dayanışma “toplumdan
firar eden beyaz erkek ile koyu tenli yabaniyi ölüm onları ayırana
dek bir arada tutar [ve bu ilişki] herhangi heteroseksüel tutkudan
daha saf ve kalıcıdır” (Fiedler, 1966, s. 214). Büyük ölçüde ırkçılık
ve homofobi ile tanımlanan bir toplumda iki farklı ırktan erkeğin
homoerotik birlikteliği ilk bakışta şaşırtıcı gelir. Fiedler bu durumu
kurgu içerisinde beyaz heteroseksüel suçluluk hissinden arınma
çabası olarak izah eder, fakat ben bunun aynı zamanda erkekliği
tanımlama, tasavvur etme ve sahneleme yöntemi olduğuna inanıyorum. Ortada kadınlar ve çocuklar yokken, beyaz olmayan [diğer]
erkekler bir bakıma onların yerini alır, erkekliğin alanına müdahil
olmadan erilliğin sahnelenmesine katkı sunarlar. Örneğin, Nigger
Jim bakıma muhtaç bir çocuk; Chingachgook ve Tonto erkek birer
anne; Queequeg ve Chingachgook manevi destekçi ve ahlak dersi
veren ve erkekliğin sınırları içerisinde yer almayan rollere bürünürler. Aralarındaki homoerotik tutku asla eşitler arasında olacak türden bir tutku değildir: Beyaz olmayan her daim yardımcı ve yardakçı; yahut Rousseau’nun tabiriyle, çocuksu masumiyetiyle uygarlığın
düzenbazlıklarına duyarlı ‘soylu vahşisi’dir10.
Bedenin şehvet dolu cazibesine boyun eğen cinsellik, tıpkı erkeklerin kadınlarla olan bağlarından sıyrılma yeteneklerini mahveden bedensel arzuları gibi, her şeyi berbat ederdi. Cinsellik kadınlarla olduğunda evlilik ve aile ile sonuçlanır. Erkeklerle olduğunda,
10 Irklar arası erkek dayanışmasının yakın zamanlardaki biçimleri iki erkek arasındaki
cinsel birleşmeye dair en ufak bir ima barındırmama üzerine kuruludur. Bu sebepten ötürü erkeklerden biri –genellikle beyaz olan— aşırı biçimde cinselleştirilmiş heteroseksüel
karaktere dönüştürülmüştür. Böylece Last of the Mohicans, Lethal Weapon ve Dances
with Wolves gibi filmler Natty’nin, Riggs’in ve Teğmen Dunbar’ın aşk ilişkilerine de vurgu
yapar. Ruhani rehberlik konumundaki siyahi erkek görece cinsiyetsizleştirilir.
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yani homoerotik dayanışma eşcinsel birlikteliğe evrildiğinde, aralarındaki o heyecan dolu ama iffetli bağı mahveder11. Herhalde bu durum iç savaş öncesi Amerikası’nın en popüler romancısı olan James
Fenimore Cooper’ın beş kitaptan oluşan Deri Çoraplı Öyküler’inden
başka bir yerde daha iyi anlatılamazdı. Önceleri Cooper yeni yeni
ünlenmeye başlayan piyasa erkekliğini eleştirmek ve kendi doğal
erkeğini idealize etmek için bir yol arayışı içerisindeydi. Örneğin,
1821 yılında kaleme aldığı Casus adlı romanındaki Kuzey Amerikalı kurnaz seyyar satıcı Harvey Birch’e getirdiği eleştiri, “paraya olan
tutkusu hısımına karşı olan düşkünlüğünden daha güçlü olan” bu
karakterin karşısında onları birbirine düşürecek eril bir arketipi olmadığında son derece etkisiz kalmaktadır.
1823’te aradığı kişiyi Öncüler (1823), Mohikanların Sonuncusu
(1826), Bozkır (1827), Kâşif (1840), ve Geyik Avcısı (1841) romanlarının kahramanı olan Natty Bumppo karakteriyle bulmuş oldu.
Cooper, Bumppo karakteriyle vahşi doğaya kaçan erkekçi prototipi
yarattı ve “görgüsüz ama doğal güzelliği içgüdüsel olarak hissedebilen, tamamiyle kendi kendine yetebilen, toplumsal sorumluluklardan zerre nasibini almamış yalnız bir avcının nasıl Batı Amerika’nın
yüce aşk hikâyelerinin ana karakteri olabildiğini gösterdi” (Lasch,
1991, s. 94). “Şu Natty, ne çeşit bir adamdır o?” diye sormuştu D. H.
Lawrence. “Silahı olan bir adamdı. O adam öldüren bir katildi. Sabırlı ve nazik de olsa o bir katildi. Kendine hayran bırakan…. ama yine
de bir katildi” (1967, s. 59). Bumppo Piyasa Erkeği değil, kuşkusuz
erdemli, “uygarlığın ahlaksızlığından Kızılderili geleneklerinin ataerkil yoldaşlığına kaçan” (Leverenz, 1992, s. 754) geleneksel bir beyefendiydi. Natty Bumppo “Amerika’daki” ilk “son gerçek erkekti”12.
Kendileriyle ilk tanışmamızda, Natty ve Kızılderili yoldaşı
Chingachgook beyazların Kızılderililerin topraklarını almakta haklı
olup olmadıkları hakkında bir tartışmaya tutuşurlar. Her ne kadar
11 “Abartılı homoseksüelliğin varlığı Amerikan duygusal yaşamının temel özelliğini bozmakla tehdit eder: Soyunma odalarındaki ve beysbol stadyumlarındaki samimiyet, poker
oyunundaki ve balık tutma gezilerindeki güzel dostluk, oğlanın algısında homoerotik
şüpheden çok masumiyet içeren hem kaba hem de zarif, bir tür tutku içermeyen tutku”
Fiedler, Love and Death, s. 143.
12 Ayrıca Bkz. Henry Nash Smith, Wilderness (Yaban), s. 256; Cawelti, Apostles of the Self
Made Man, s. 78.
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silah kullanmanın pek de adil olmadığının farkında olsa da, Natty
ilk etapta aslında beyazların Kızılderililere yaptığının sadece Kızılderililerin zaten önceden kendi kendilerine yaptıklarından farklı
olmadığını söyler. Fakat sonrasında Natty durduk yere kadınsılaşmayı eleştirmeye başlar. Çağdaş beyaz erkekler artık “ödleklikleri”
ulu orta ayıplayıp cesur davranışlara alkış tutmuyorlar. Şimdilerde
“yalanları korkak palavracıların yüzlerine vurup, gözü pek askerlerin yoldaşlarının şahit olduğu kahramanlık hikayelerini köy meydanlarında anlatmaktansa tüm bunları “kitaplarda kaleme alıyorlar”.
Sonuç olarak, “günlerini bile isteye kadınların içinde nasıl dedikodu edileceğini öğrenerek boşa harcayan bir erkek, asla ne babasının
kahramanlık hikâyelerini öğrenebilir, ne de aynı kahramanlıkları
göstermek adına çaba sarf edebilir” (s. 26)13.
Eğer kitaplar dişileştirmenin eyleyicileri ise, kadınlar çaresiz ve
narin yaratıklardan başka bir şey değildir. Roman boyunca erkekler tüm tehlikeleri göze alıp, erkeklerin koruması olmadan hayatta
kalmayı başarabileceklerine inanmadıkları kadınları kurtarmak için
ormanda çokça vakit geçirirler. Düşmanlar da dişileştirilmiştir: “Delaware’liler kancıktır!” diye haykırır Hawkeye. “Yengee’ler, benim
zavallı hemşehrilerim, onlara baltalarını alıp Kanada’daki babalarına
saldırmalarını söylediler, ve onlar da kendi cinsiyetlerini unuttular.
Benim kardeşim Le Cerf Agile’yi Huron’ların önünde kazığa oturtulmamak için yalvarırken görmeyi, onlardan kendisine etek giydirilmesini istediğini duymayı ister mi?” (s. 318)14. Hawkeye kadınsı süt
kuzularına erkekçi saldırılarda bulunuyor ve kadınları hor görüyorken, piyasa erkekliğine en keskin eleştiriyi beyaz adam kisvesi altında
yapmak Kızılderili Chingachgook’a düşer:
Kimileri (Kuzey Amerika Yerlilerinin Baş Tanrısı) ormanların saflığından daha soluk benizlere sahiptir: Tanrı onlara tüccarlığı, ka13 Bumppo roman boyunca entelektüel karşıtlığı temasına ve kadınların kadınsılaştırma
niteliklerine geri döner.
14 Fakat Hawkeye’nin kaçmak için çilli bir kitap kurdu olan David ile kıyafetlerini değiştirmesi gerekir. “Çok korkar mısın?” Hawkeye ona sorar. “Hedeflerim barışçıldır ve
öfkem, ki nadiren güvenirim, çoğunlukla merhamet ve sevgidendir,” diye cevaplar David.
“Erkekliğine karşı doğrudan bir saldırı hissedince biraz huzursuzlandığını” söyler bize
(Cooper. s. 323.)
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dınlarına köpek, kölelerine kurt olmayı bahşetmiş. Bu insanlara bir
kumrunun mizacını vermiş; hiç yorulmayan kanatları olan. Gençlik
bahşetmiş, ağaçların yapraklarından daha bol, ve tüm dünyayı hırsla
yiyip bitirecek iştah vermiş. Tanrı onlara vahşi kedilerinkine benzer
diller vermiş; tavşanlarınki gibi yürekler, domuzlarınki gibi kurnazlık… ve kollar vermiş savaşları için; marifetleri dünyanın tüm mallarını nasıl bir araya getireceklerini fısıldar onlara; ve kolları tüm karayı
tuzlu suların kıyılarından büyük göllerin adalarına kadar her yeri kuşatır. Açgözlülüğü onu hasta eder. Tanrı ona yeterince vermiştir ama o
hepsini ister. Böyledir işte soluk benizliler (s. 356).

Cooper’ın isyanı şehirli girişimciye mahsus olan erkekliğe karşıydı. Onun yerine erdemli avcının, yabandaki Destansı Zanaatkâr’ın
dönüşüne methiyeler düzüyordu.
Herman Melville’in Moby Dick’i kadar hiçbir eser yüzyılın ortasındaki erkeklik krizinin şaşırtıcı analizini gözler önüne seremez.
Kaptan Ahab’ın “umutsuz narsistik öfkesi” ve “insanı büyüleyen
baskıcılığı” tükenen erkekliğinin intikamını almayı saplantı haline
getirmiş bir adamın nişaneleridir” (Leverenz, 1992, s. 279, 281)15.
Melville, Ahab’da cinsiyetli deliliğin, cinsel saplantıyla alevlenen kör
öfkenin, bulunduğu konuma kendi başına gelmiş Piyasa Erkeğinin
kendini yok edişinin portresini sunar. İşte buradaki erkek hükmetmeye güdümlenmiş, zorunlu olarak rekabetçi olmuş, saplantı derecesinde güvensiz; kısaca, 19. yüzyılın tipik mükemmeliyetçi kapitalist simsarıdır. Onu böylesine hırs bağımlısı yapan tahakküm etme
saplantısı 19. yüzyıl histerisinin eril biçimidir16.
Büyük beyaz balina bir yandan erkekliğin sınandığı daha güçlü bir erkeğe, diğer yandan da şehvete, cinsel yönden doyumsuz bir
Öteki olan kadın arketipine gönderme yapar17. Nihayetinde “altı inçlik kılıcını balinaya saplamaya çalışırken bacağını kaybeden Ahab’ın
15 Leverenz, Melville’in kapitalist Leviathan’a duyduğu öfkenin babasını iflasa ve deliliğe
sürükleyip intiharına sebep olan ticari hatalarıyla aynı bilinç dışı takıntı olduğunu öner
sürer.
16 Aynı kadınlardaki karşıtı gibi, bu delilik toplumsal cinsiyet uyuşmazlığına değil, çılgın
davranış normlarına aşırı uyum gerekçesine dayanır.
17 “Jackson’ın Bank’ı ve Ahab’ın balinası gibi Amerikan iç savaşı öncesi politikalarının
canavarları, burjuva sınıfının dünyayı yönetme girişiminin başarısızlığını açıklayan gizli
güç merkezleriydi” diye yazar Michael Rogin. “İradesine direnirken istediği güç ve tecrübe ettiği şehvetin vücut bulmuş hali onlarda mevcuttu ve böylece onlara savaş açtı.” Rogin,
Subversive Geneology, s. 126.
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gözü dönmüşçesine erkekliğini ispatlama çabalarına” ne demeli?
Moby Dick, Amerikan edebiyatındaki “eril penis kıskançlığının en
abartılı izdüşümüdür” (Leverenz, 1992, s. 290, 294). Ahab’ın kaçınılmaz başarısızlığı hem ekonomik durumu hem de cinselliği ile
ilişkilidir. piyasa erkekliğinin doğanın bahşettiği güçler açısından
bir karşılığı yoktur. Öyleyse, aslında hükmetme dürtüsünün altında
yatan gerçeğin tahakküm altına girme korkusu olduğunun açığa çıkmasıyla ilişkiler ters yüz edilmiştir. Ahab düşmanının önünde küçük
düşme korkusuyla tüm mürettebatının vahşice katledilmesine razı
olan, aynı zamanda hem ayartan hem de ayartılan, hem tecavüz eden
hem de tecavüze uğrayan erkek Dora’dır. Ahab sonunda histerik bir
biçimde konuşma yeteneğini kaybedip sessizliğe mahkum olur. Zıpkın misinasıyla boğularak korku içerisinde çırpına çırpına can verir.
Bu şiddetli tutkular Ishmael ile zıpkıncı Queequeg’in arasındaki
narin homoerotizm ile şaşırtıcı bir tezat oluşturur. Zıpkıncı Queequeg, Ishmael ile sarılmış yatakta uyurlarken erkek dayanışmasını simgeleyen iffetli ama müstehcen homososyal ilişkiyi keşfeder. Melville’e
göre, içlerinden biri piyasa erkekliğinin dürtülerini benimsediğinde
erkek dayanışması mümkün değildir. Ancak Destansı Zanaatkâr’ın
homososyal kardeşliğinde oluşabilecek bu türden bağların tamamı
Ahab’ın deniz canavarlarının en büyüğüne sahip olma saplantısı yüzünden paramparça olmuştur.

On Dokuzuncu Yüzyılın Başındaki Kaçış Fantezileri
On dokuzuncu yüzyılın başında artık Batı’da ilerleyecek bir yer
kalmamıştı. Peki bir erkek ne yapmalıydı? Pek tabii erkeklik ihtiyaçlarına çare olsun diye kurulan spor kulüplerine veya 1897’de 19 milyondan biraz daha az olan toplam erkek nüfusunun 5.5 milyonunun
üyeliği ile övünen Güçlü Hristiyan Erkekliğinin uyanışı için yapılan
toplantılar gibi yüzlerce organizasyona dahil olabilirdi! Genç Erkek
Hristiyanlar Birliği (YMCA), Erkek İzciler, karma eğitim olmayan
okullar sayesinde oğullarının sıkı erkeklik talimi yapabilmelerini
sağlayabilirdi. Veyahut hayal gücüyle derinlerdeki erkekliğini geri
kazanabilirdi. En nihayetinde erkeklik, gerçekte kaybettiğimizi hayal
dünyamızda yeniden yarattığımız, peşinen kabul ettiğimiz psikanalitik bir önermedir. Peki neden toplumsal cinsiyet kimliği olmasın?
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Örneğin, Frank Merriwell’in Yale’deki yiğitlik hikâyeleri oldukça hevesli genç erkek okurlar buldu. İşte elimizde sporun her alanında en zorlu ideallerin vücut bulmuş hali vardı. Yale’in takımları ne
zaman dara düşse, büyük maçların tamamını ne erklik ne de ahlaki
değerlerinden zerre taviz vermeden kazanmayı bilirdi (bir defasında
beysbol topuna çift yönlü falso vermeyi bile başarabilmişti!). Tıpkı
Gilbert Patten (Merriwell hikâyelerini Burt Standish takma adıyla
yayımlayan yazar) gibi, on dokuzuncu yüzyılın başındaki yazarlar
erkek okurlarını dingin, sıkıcı yaşamı eleştiren, uygarlığın sınırlarında gezinen kahramanlık hikâyelerine ikna ettiler ve okurlarına
bu sıkıcı yaşantıdan kaçmanın mümkün olduğunu hatırlattılar. Hayallerimizde bugün dahi sürekli yinelenen rol modelimizin, hür, erdemli zanaatkârın dünyasına tekrar tekrar dahil oluruz. Bugün bu
kahramanın en meşhur vücut bulmuş hali kovboydur.
Kovboy, Amerika’nın kültürel tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kovboy, Amerika’nın dünyanın efsanevi kahramanlar silsilesine
yaptığı katkıdır. İşin en ilginç yanı ise kovboyun aslında her daim bir
kahraman olmaması, artık ortadan kaybolduktan sonra icat edilmiş
olmasıdır. 1860’larda ve 1870’lerde kovboylara sığır çobanı denirdi
ve kovboy halkın okuduğu gazete ve dergilerde zorbalık, barbarlık,
vahşi davranışları olan yontulmamış, görgüsüz, kaba saba bir erkek
olarak belirirdi. İyi biri olmanın aksine gaddar bir kanun kaçağıydı.
Laura Winthrop Johnson, 1875 senesinde yazdıklarında “ayaklarında
kocaman botlarıyla, pis, yağlı kot pantolonlarının içinde, saçı sakalına karışmış vahşi bakışlı bu kaba adamlarda” (Akt. Smith, 1950 s.
122) bir cazibe görmemişti. Fakat 1882 yılı civarındaki Birinci Vahşi Batı Gösterisi’nde, Buck Taylor adında bir kovboy yazar Prentiss
Inghraham’ın dikkatini çekti. Şimdilerde şiddetten arındırılıp kitlesel
tüketim nesnesine dönüşen Vahşi Batı Gösterisi, Batı’nın bilinçli bir
yeniden üretimiydi. Efsanevi arketiplerin en önde gelen taciri Buffalo Bill Cody tarafından organize edilen bu gösteriler, Vahşi Batı’nın
fethedilip Amerika’nın yayılmacılık ve piyasa başarısının bir alegorisi
haline dönüştürülmesini tasvir ederdi. 1887’de Ingraham, sonradan
genişleyip ucuz macera romanları halini alacak olan Taylor’ın kurgusal biyografisini kaleme aldı ve böylece yeni kovboy icat edilmiş oldu.
1887 yılına kadar bir nevi kovboyun özerkliğinin simgesi olan
büyük sığır sürüleri yok olmuş, 1886-87 kışında yaşanan kitlesel sığır
170
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ölümleri (Big Die-Up) çok sayıda iflasla sonuçlanmış, ve neticesinde
kovboy artık “başıboş bir şövalyeden ziyade at sırtında kiralık bir erkeğe dönüşmüştür” (Wallace Stegner, Akt. Vorpahl, 1972, s. ix). Her
ne kadar kovboy “ineklerin sıkıcı ve çoğunlukla tehlikeli bakımlarını
yerine getirmek için işe alınmış yetenekli bir işçi” olsa da, simgesel
tasviri onun kahraman olma ihtimalini göstermektedir (Robertson,
1979, s. 253). Eğer kovboyun alelade yaşamı gerçek hayatta iş gücüne dönüştürüldüyse, kurgusal temsilindeki karşılığı kesinlikle cesaret
ve zafer demekti. Yüzyılın sonu ayrıca rodeonun icadına şahitlik etti.
Cheyenne’nin Akıncı Günleri’nin tanıtımını yapan reklam kupürlerindeki ifadede olduğu gibi, Rodeolar “babayiğit Batı akıncılarının tamamı tarafından sevilen, cesaret gerektiren, benzersiz spor şölenleridir”. İlk rodeo 1883 yılında Pecos, Teksas’ta düzenlendi. Beş yıl sonra,
Arizona halkı Prescott’ta müstakil alanlarda kovboyların sığır yakalama hünerlerini sergilemesini izlemek için bilet satın aldılar. 1890’lara
gelindiğinde artık rodeolar belli kuralları olan dana güreşi, eyersiz ata
binme, yabani atlara binerek onları ehlileştirme gibi farklı formatlarda
düzenlenen yarışmalar haline gelmişti. Cheyenne’nin Akıncı Günleri
1897 yılında “bugünün Batısını ahlaken yükseltmek için eski Batı’nın
her sene bilinçli bir yeniden hayat buluşu” olarak tanıtıldı. 1909 senesinde bir yazar Akıncı Günleri’nin önemli şöyle açıkladı:
Uygarlık her şeyin üstesinden geliyor: gelişen şehirler ve bakımlı çiftlikler tepelerdeki binlerce sığırı yerinden ediyor. Fakat öncüler güçlü
kolların, cesur yüreklerin hâlâ çiftliklerde var olduğunu ispatlamak
için içler acısı bir kararlılıkla eski geleneklere sımsıkı sarılıyor (Bond,
1909, s. 17).

Akıncı Günleri’nin organizatörlerinin Batı erkekliğinin eskiden
sağlam, güçlü, kuvvetli olduğundan ve o günlerde zayıf düşmüş erkekliğe rodeo yarışmalarında yeniden canlılık veriyor olduklarından
zerre şüpheleri yoktu. Yarışmalardaki bireysel performanslar “yaşamlarını tehlikeye attıkları ölçüde övgü alıyor, yorumcular ehlileşmemiş atlara eyersiz binen kovboylara korkuyla karışık saygı duyuyor;
vahşi atlara hitaben de “deri kamçıların sızısıyla eyerlerinin altından
öfkeyle fırlayan katiller” gibi ağdalı, şiirsel laflar ediyorlardı. Rodeo
yarışmacılara “profesyonel rodeo alanlarında akıncıların bir parçası
oldukları hissini verirdi. Vahşi bir atın üzerindeki kovboy Batılı erke-
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ğin aşırı bireyselliğini simgelerdi.” İzleyiciler için rodeo tadımlık bir
yabanilik ve belirsizlik hissiydi.”18 Rodeo ağılı akıncılık bilincini gladyatörlere has meydanlarda bu kanlı sporda yer alan yarışmacılar vasıtasıyla muhafaza ediyordu (Bond, 1909, s. 176; Walker, 1958, s. 78).
Efsanevi bir yaratım olarak kovboy acımasız ve cesurdu. O, “gözetimsiz, kontrol edilemeyen vahşiliğin” alanına korkusuzca girmeye
hazırdı ve oranın daha az erkek olan halkını ehlileştirmeliydi. Doğal
ortam kontrol altına alınır alınmaz, yakasına yapışan kadınlardan,
mızmızlanan çocuklardan, umursamaz patronlardan ve müdürden
sıyrılıp uygar yaşamın taleplerinin boyunduruğu altına girmeden
yoluna devam etmeliydi.19 Kovboyunki, tıpkı Harold Wright’ın Bir
Erkek Adam Olduğunda (1916) adlı romanında belirttiği gibi, “gelenekçiliğin oldukça zayıf ve kırılgan çitleriyle sınırlandırılamayacak”
bir özgürlüktü (Gerzon, 1983, s. 77). O, doğal hakka ve hukuka olan
inancı yalnızca gözlerini kör eden bir öfke tarafından gölgelenen, sıkı
sıkıya bağlı olmaya ihtiyaç duyduğu kusursuz etik değerlerin adamıdır. O, “çok az konuda güçsüz ve umutsuz olan ve bunlar hakkında
pek de laf etmeyen” bir eylem adamıdır. Korkusuzluğun, cesaretin ve
kabiliyetin kendisine daimi yoldaşlık ettiği erklerin dünyasında yol
alır. Fiziksel dayanıklılık ve rasyonel hesaplamalar ile yaşar. Şefkat
duygusu genelleyici ve toplumsaldır, fakat herhangi bir bireyle uzun
süreli duygusal bağlar geliştirmez. Yalnız yaşar, çiftlik hayatının dışında bir “münzevi at binicisidir”.20
Ve pek tabii kovboylar, Owen Wister’in Virjinyalı romanının
1902’de yayımlanmasıyla edebi türler arasına giren kovboy romanlarının sayfaları dışında, gerçekte var olmazlar. Wister yalnızca türün
yaratıcısı değil, aynı zamanda onun en büyük propagandacıları ve
övücülerinden biridir. Philadelphialı aristokratik bir ailede dünyaya
18 Bkz. Ayrıca The Saturday Evening Post, 29 Ekim 1919.
19 Kovboy “atalarından, yakın aile bireylerinden, ve onu tutsak edip hareket etme özgürlüğünü kısıtlayan her şeyden kaçan” bir erkektir diye yazar kültür eleştirmeni Christopher
Lasch, The True and Only Heaven: Progress and Its Critics (New York: Norton, 1991), s. 39.
Wallace Stegner’in ifade ettiği üzere kovboya göre uygarlık “sorumluluk anlamına gelirdi,
kanun anlamına gelirdi, çiftlik evini ve etrafındaki çitleri ifade ederdi, su kullanma hakkını, yer kirası için sabit ücreti, kadınları ifade ederdi.” Ben Merchant Vorpahl, My Dear
Wister, s. ix. Akt. Stegner.
20 Yukarıda isimsiz verilen alıntıların tamamı Owen Wister’in arkadaşı Frederic
Remington’a yazdığı mektuplardan ve şu makaledendir: “The Evolution of the Cow Puncher” (1893) Tamamı için: Ben Merchant Vorpahl, My Dear Wister, s. xi, 81, 93, 94 vb.
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gelen Wister’in ilk tutkusu müzikti ve konservatuar eğitimi almak için
Harvard’a gitti. Asla büyük bir bestekâr olamayacağı anlaşılınca, babası
geri dönerek Boston’un en büyük simsarlık kurumunda işe başlaması
konusunda ısrarcı oldu. Birkaç ay içerisinde Wister öfke nöbetlerinin
ardından yüz felci geçirdi. Tedavi için gittiği S. Weir Mitchell Wister’a
nevrasteni (sinir zayıflığı) teşhisi koydu ve tedavi için Wyoming’teki
büyük çiftliğe seyahat etmesini önerdi. Wister çiftliğin ağılında saatler geçirdi, avlandı, balık tuttu, ve hayvan sürülerini güttü. Buzağıların fişlenmesine yardımcı oldu, boğaları kısırlaştırdı, atları doğurttu.
1885 senesinde çiftlikten “aşağılık bir beyinden ziyade hayvanlardan
biri gibi olduğumu hissedebilmeye başlıyorum” diye yazacaktı (White,
1968, s. 124). Üç hafta içerisinde Wister tamamen iyileştiğine inandı.
Ve ardından methiyeler düzmeye kendini adadığı Batılı yaşam
tarzına geçti. Edebiyat eleştirmeni Jane Tompkins’e göre kovboy romanları onun icadıydı. Kovboy romanları “gürbüz erkekliğini ilan
etme özgürlüğüne dair şüphe duyan üst sınıfa mensup bir kısa öykü
yazarı ve bestekâr olan” Wister için bir araçtı (1992, s. 136).
Kovboy romanları kadınlara karşı olmasa da kadınsılaşmaya
karşı bir isyan olan erkekçi hayal gücünün zirve noktasını temsil
eder. Geniş bozkırlar erkeklerin iş yerindeki aşağılanmadan, kültürel kadınsılaşmadan ve eviçinde erkekliğin yitirilmesi tehlikesinden
kendilerini özgürleştirme alanlarıdır. Kovboy romanları, meyhanenin kilisenin yerini aldığı, kamp ateşinin başında oturan erkeklerin
Viktoryen salonlarda oturan erkeklere eş değer olduğu, çiftliklerin
fabrika binaları ile yer değiştirdiği alternatif kurumlar ve tecrübeler sağlar. Kovboy romanları arındırılmış, el değmemiş, erkeklere
ait bir alan; çağdaş orta sınıf erkeklerin bir zamanlar Batı’nın özgür
zanaatkârlarının yaşadığına inandıkları bir dünyadır.21
21 Çağdaş kültür eleştirmenlerinin ayrıca dikkatinden kaçmayan erotize edilmiş bir
dünya idi. Örneğin Robert K. Martin kovboy romanlarına “kovboyların içlerinde yer
bulamayacaklarından korktukları gitgide kadınsılaşan bir dünyadan köşe bucak dört
nala kaçtıkları ‘homoerotik kovboy hikâyeleri’ der. Kovboyların peşinden koştukları şey
onları uygarlaştıran kadınların gelmeden önceki mutlak ideal geçmiş zamandı.” Robert
K. Martin, “Knight Errant and Gothic Seducers: Representations of Male Friendship in
Nineteenth Century America” Hidden from History: Reclaiming the Gays and Lesbian Past
(Der. M.B. Duberman, M. Vicinus, and G. Chauncey), (New York: New American Library,
1989), s. 174. Pek tabii çiftlikte erotize edilen yalnızca erkeklerin samimi dostluk ilişkileri
değildi; kadınların yokluğunda, çok sayıda başka gönderme –silahlar ve atlar gibi— erotizm vazifesi görmüştür.

monograf

2021/15

173

Michael Kimmel - Çeviren: Zübeyir Savaş

Peki böylesine efsanevi bir şahsiyetin karakter özellikleri nelerdir? Herhalde erkeklere yakışır şekildedir.22 O doğal bir aristokrat,
“uygarlık tarafından yahut onun kurumlarınca değil, içsel bir iyilik dürtüsüyle toprağa bağlı işlerde çalışmanın kendiliğinden gelen
etkisi ile yoğrulmuş bir asilzadeydi”. Tıpkı kendinden önceki Natty
Bumppo veya Dacy Crockett gibi, Virjinyalı “kelimelerle ifade edilemeyen, toprağın yakışıklı oğluydu. Uzun zamandır kelimelerin
dünyasında varlığına inandığım, fakat hiç tanışamadığım, etten ve
kemikten bir hakikatti işte. Beyefendi diye adlandırdığımız yaratık,
türünün görünüş itibariyle zerafetine doğuştan hükmetme şansını yakalayamayan binlercesinin yüreğinin derinliklerinde yatar”23.
Çıraklığını tamamlamış, şimdi artık binicilik, kement atmak, öldürmek gibi zanaatlerin ustası olmuştur. Sahip olduğu “öz disiplin,
amaca hizmet etme, bilinç egzersizi, el becerisi, pratik zeka, kusursuz muhakeme yeteneği, haddinden fazla yorucu ve bezdirici zorluklara rağmen devam edebilme kapasitesi” gibi erdemler özünde
bir zanaatkarın erdemleridir. O, cumhuriyetçi değerleri ve özerkliği
somutlaştıran özgür bir ülkenin hür erkeğidir (Worster, 1992, s. 80;
Wright, 1975, s. 152).24
Ve o beyaz bir erkektir. Wister’e göre, Batı “erkeksi, eşitlikçi,
özgüvenli ve aryandı.” Gerçek Amerika; kadınsılaşmadan, aç gözlü
22 Theodore Roosevelt, 1895 yılında “işte erkekliğin bu tonu Bay Wister’in yazılarına
hâkim olan tondur” diye yazmıştı (Akt. G. Edward White, The Eastem Establishment
and the Western Experience, s. 197). Çağdaş feminist eleştirmen Madonne Miner için,
The Virginian romanı “nihayetinde yenilgiye uğrayan Amerikan erkekliği için yazılmış
bir methiyeydi”- “geleneksel erkeklik hallerini içten içe kemiren süreçlere verilmiş, korkutucu, bilinçli ve başarısız bir yanıttı” Miner, “Manhood on the Make: Owen Wister’s
Virginian” (Men’s Studies Review 8(4),1991), s. 15. Ayrıca aynı yazarın şu eserine de bakabilirsiniz “Documenting the Demise of Manly Love: Owen Wister’s Virginian” (in Journal
of Men’s Studies 1(l), 1992). Bu bölümü planlarken yaptığı yardımlardan dolayı Madonne
Miner’a minnet borçluyum.
23 Birçok western romanında olduğu gibi Wister’in romanlarında da, yalınayak başı kabak bir anlatıcı, Doğulu okuyucunun Batı’nın dünyasına getirme görevini üstlenir ve biz
de Amerikan Batısını bu yeni gelenin hayranlık dolu ama daha az erkeksi gözlerinden
görürüz.
24 Batılı kahraman, piyasa erkekliğinin kanlı canlı bir yadsımasıydı. Wister, kovboyların
gezgin tüccarları “herkesle hemen dost oldukları ve şehrin kalabalığındaki on kişiden dokuzu ile fildişi kıymetinde iyi dostluklar geliştirdikleri ancak doğaya daha yakın yaşayan
ve doğayı daha iyi tanıyan bozkırın (sagebrush-Nevada eyaletine ait bir tanımlama) çocuklarına aynı şekilde davranmadıkları” için küçümsediklerini aktarır. (Wister, The Virginian, s.16.) Wister romanını 1911 yılında Theodore Roosevelt’e adamıştı.
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siyahilerin ve erkeksi kadınların beyaz erkeklerin erkekliklerini ifade edebilme şanslarını silip süpürdükleri göçmenlerin istilasına uğramış şehirlerden çok uzaktaydı. Virjinyalı 1902 yılında yayımlanır
yayımlanmaz Dünya’nın İşi dergisindeki bir inceleme romandaki şu
derin temayı hemen keşfetti:
Hayatlarımızın derin manasını yakalamak için, yönümüz tüm beyaz
erkeklerinin doğuştan Amerikalı olduğu kıtanın Batı sınırına doğru
dönmüş olmalıdır çünkü geriye yalnızca onlar kaldı; zira Doğu’nun
kültürü ve muhafazakârlığı, Güney’in cömertliği ve meydan okumayı
seven ruhu, ve Batı’nın engin, el değmemiş toprağına özgü olan dizginlenemez kumarbaz hayat algısı hiçbir ayrımın olmadığı demokrasiye dönüştürüldü.25

Batı’nın kahraman kovboyu hakkındaki en önemli tema muhtemelen onun yaratıldığı andan itibaren modası geçmiş, önemsiz bir
tarihsel yanılgıdan ibaret olmasıydı. Wister’in kitabın önsözünde
yazdığı gibi:
Topraklarımızdaki son romantik şahsiyet olan at binicisi kovboyun
sonu ne oldu? Romantik olduğu için her ne yaptıysa kendi gücüyle
yaptı. Ekmeğini taştan çıkarır, emeğini nadiren heba ederdi…. O her
zaman aramızda gizlice yaşamak için ve dilediğince oynamak için
sırasını bekliyor olacak. O yabani hali hep aramızda olacak, başlangıcından beri, tüm cazibesiyle genç bir erkek, kanatları olmayan bir
kahraman (Wister, [1902] 1979, s. 121).

Dönemin hiçbir yazarı bu temaları Wister kadar güçlü işlemedi,
fakat çok sayıda yazar benzer işlere imza attı. Zane Grey, tıpkı Wister
gibi, Philadelphialı varlıklı bir aileden geliyordu ve kovboy romanları yazmak için diş hekimliği kariyerini bıraktı. İlk ve en bilindik eseri
Mor Adaçayı Süvarileri (1912) romanının kahramanı Bern Venters
“Hristiyanlığın kadınsılaştırılmış öğretilerince zayıf düşürülmüş bir
erkeği temsil eder”. Romanın başlarında Jane Witherspoon, Bern
Venters’in elinden silahlarını alarak onu sembolik olarak kadınsı25 İlginç bir şekilde, Wister’ın Batılı eşitlikçiliği, ırk, cinsiyet, ve hatta sınıf temelinde yaşanan eşitsizliklerin önünde durur. Amerika’da yalnızca iki sınıf vardır, ona göre, “kalite
ve eşitlik” - (yazar burada, İngilizcedeki “quality” ve “equality” kelimeleri üzerinden bir
sözcük oyunu yapıyor - ç.n.)
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laştırır. “Amerikan erkekleri” dönüşümleri ile birlikte “Hristiyan kadınların esaretleri altında tuttukları erkekliklerini geri alırlar.” “Dizginleyin mağara adamını—evet!” diye yazmıştı 1924’te Grey, “fakat
onu öldürmeyin. İnsan ırkının vahşi ve ilkel yanları içgüdüsel olarak
kalmaya devam etmelidir” (Akt. Tompkins, 1992, s. 167, 33).
Tıpkı bazı erkeklik savunucularının savaşçıların erkekliğin yeniden kazanılması arayışına methiyeler düzmeleri gibi, on dokuzuncu
yüzyıl başı romancıları da savaş alanlarını erkekliğin sınandığı yerler
olarak değerlendirdiler. Stephen Crane’in Kanlı Madalya (1896) romanı belki de içlerinde en ünlü olanıdır.26 Henry Fleming düşmanı
ilk gördüğünde, kendisi “erkek değil, sadece orduya mensup” birisiydi çünkü “ilk etapta göze çarpmayan mevzi kardeşliğinin savaşın asıl
sebebinden bile çok daha güçlü ve önemli olduğunun farkına vardı”.
Henry Fleming’in kişisel tecrübesi onurdan ziyade daha çok utanma, aşağılanma ve utanç duyma korkusu ile ilişkiliydi. Onun için
sınanma vesilesi olan savaşa atılma macerası, bir türden korkunun
—diğer erkeklerin önünde küçük düşme korkusunun— daha evvelki çocuksu ölüm korkusu ile ikame edilmesiydi.27 Crane’in romanın
“Demir Hans” efsanesi ile benzer yönleri vardır. Fleming kendini
“yoldaşları ile kıyaslamaya” çalışır ve sonunda umduğunu bulamaz.
Savaş meydanında erkekliğini ispatlama yolundaki utanç verici başarısızlığının akabinde kendini “yaralıların arasında bulmuş,” utancının görünür olacağından korkup “fiziksel bir yaraya sahip olmayı”
dilemişti. Fakat neticesinde içindeki savaşçıyı keşfetmiş, utanç ve
aşağılanmışlığı onu tıpkı erkekliklerini kanıtlamış olan diğer adamlar gibi bir “kahraman” olabilmesi için adeta “bir barbar, bir canavar,
26 Amerikan Heritage dergisi 100’den fazla tarihçi, yazar ve gazeteciye Amerikan edebiyatında en beğendikleri tarihî romanın hangisi olduğunu sordu. En çok verilen yanıt The
Red Badge of Courage idi - içinde hiçbir kadın karakterin yer almadığı (Henry Fleming’in
annesi dışında ve o da sadece Fleming’in hayallerinde) bir eser için muhteşem bir başarı- (Gone with the Wind, The Scarlet Letter, ve War and Peace ikinciliği paylaşıyordu, bu
da başka bir çarpıcı sonuçtu çünkü katılımcılara sadece Amerikan romanları arasından
seçim yapmaları istenmişti.) USA Today, September 30, 1992.
27 “The Open Boat” (1896) isimli ünlü kısa hikâyesinde Crane, alevler, suyun içinde kaybolma ve yeniden doğmadan oluşan bir vaftiz alegorisi anlatır, erkekler, ancak bir teknede
hayatta kalmayı başardıktan sonra yaşamı “yorumlayacak” güce ulaşabilirler. İlk korkuyu,
ölüm korkusunu, bir kadın olarak doğma korkusunu aşmış olmak, bir eril projedir, böylelikle eylem ikincil -homososyal- korku Crane’in zihnindeki yetişkin erkekliğe geçiş ile
motive edilebilecekti.
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dinini savunan bir putperest” gibi savaşmaya sürüklemişti. Henry
Fleming’e veda ederken artık onu “oldukça erkek, iddiasız ama dirayetli, güçlü soydan gelen biri olarak buluruz. Ona emir verenlerin
önünde her ne yönü işaret ederlerse etsinler asla korkuyla sinmeyeceğini biliyordu. Ölüme erişecekti ve fark etmişti ki, nihayetinde
aslolan ölümün yüceliğiydi. Artık o bir erkekti (s. 211).
Son olarak, geriye gidebilir, Darwinci atalarımızla barışmak için
en eski doğamıza geri dönebilir, modernitenin dayattığı tüm tuzaklardan sıyrılıp safi erkekliğimizi geri kazanabiliriz. Verimsiz, uygar
yaşamından yılmış yahut ilkel yaşantının ortasında doğmuş Buck ve
Tarzan, yabanıl içgüdülerinin çağrısına kulak verip kurt ve maymun
olmak için eski dünyalarına geri dönerler. Jack London’un Vahşetin
Çağrısı (1903) eserinde, ilk görünüşte görece uysal, evcil bir köpek
olan Buck, yoksul bir bahçıvan tarafından kaçırılır ve Klondike keşif
heyetine satılır. Orada, vahşi doğanın ortasında, “köpekler ile insanlar arasında olan ilkel hayatta kalma kurallarını” öğrenir ve en güçlü,
en başarılı, en gözü pek kızak köpeği olur ve sayısız maceraya atılır.
Kendisini ölesiye dayak yerken kurtaran bir adama karşı derin bir
sevgi besler ve ona karşı evcil bir hayvanın duyacağı türden değil
de, derin erkekçe bir sevgi hisseder. Fakat bu sevgi bile onun “ilkel
karakterini uygarlaştıramaz”:
Ormanın derinliklerinden bir ses onu çağırıyordu, ve ne zaman
bu heyecan verici ve cezbedici sesi duysa, sürekli yanında dinlendiği
ateşe ve çiğnenmiş toprağa sırtını verip ormanın derinliklerine doğru atılmak zorunda olduğunu hissediyordu (s. 75).
Nihayetinde yenik düştüğü buyurgan geri çekilme hissi öncelikle evrimsel ve gelişimseldi.28 London, Buck’ın kas gücünden ve canavarca gaddarlığından mest olur, ve abartılı çağdaşlaşmaya potansiyel
bir panzehir vermiş olur. İşte en etkileyici haliyle London’un sözleri:
Yaşamın en doruk noktasını imleyen fakat ötesine geçemeyen bir
coşku hali vardır. Hayatın çelişkisi öyledir ki, bu coşku anı kişiye en
28 Kitabın son satırında, Buck hem kurt hem köpek olur, böylelikle “soluk ay ışığının ya
da parıldayan kuzey ışıklarının altında sürünün en önünde yürürken görülebilirdi, sürüdeki dostlarının üzerinden devasa sıçramalarla ileriye doğru zıplarken, kocaman boğazı
şişmiş, kükreyerek daha genç bir dünyanın şarkılarını, sürüsünün şarkılarını söylüyordu”.
(s. 102)
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yaşam dolu halinde uğrar ve yaşıyor olduğu gerçeğini bütünüyle unutturur ona. Bu coşku, yaşıyor olmanın unutuluşu, alevlerin içerisinde
kendinden geçen sanatçılarda, cehenneme dönmüş savaş meydanında
savaş çılgınlıklarına kapılmış, düşmanına nefes aldırmayan askerlerde
olur. Aynı coşku hissini Buck, kurt gibi uluyarak sürüye liderlik ederken, ay ışığında kendisinden hızla kaçan avını gözü dönmüşçesine kovalarken duydu. Doğasının derinliklerine, hatta doğasının kendinden
bile daha derinlerde yatan parçasına, zamanın rahmine dek uzanan
parçasına sesleniyordu. Yaşamın safi dalgalanması, varlığın gelgitleri,
kendi ifadesini hareket etmekte bulan, yıldızların altında ve hareketsiz
duran ölü toprağın üzerinde sevinçle uçan, ona içerilerinde ölümden
başka her şeyin olduğunu hissettiren, azgın, öfkeli, birbirine geçmiş
her bir kasın, eklemin, sinirin kölesi olmuştu (s. 88).29

Uygarlığın ve hayvansallığın bu çelişkili hali Edgar Rice
Burroughs’un Ormanlar Kralı Tarzan (1912) romanının asli temasıdır. Eski Batı’ya dönüşten tutun da Tarzan’ı bir rokete koyup atmosferin dışına çıkaranlara kadar onu izleyen onlarca Tarzan kitapları da aynı çelişkiyi ve Burroughs’ın aşina olduğu diğer tüm erkeksi
maceraları içerir. Tarzan bir kişileştirmedir. Burroughs onun “ilkel
bir adam, avcı, savaşçı,” Rousseaucu masum, “çıplak yabani” olduğu
kadar akabinde mavi kanlı bir İngiliz asilzadeye de dönüştüğünü yazar. Jane ile olan heyecanlı ve şehvetli karşılaşmalarında ilkel olanın
gücünü açık biçimde anlarız.30 “Aciz burjuva uygarlığını kurtarmak
için uğursuz alt sınıfa inen öfkeli bir canavar ve asilzade, yarı insan
ve yarı hayvan” olan Tarzan intikamcı kahramanın efsanevi hamasetini cisimleştirir. Bu tasviriyle Tarzan beyaz üstünlüğünü ve doğanın
29 Çağdaş edebiyat eleştirmeni David Leverenz şunları ekler: “London, net bir şekilde
Buck’ın doğal liderliğine karşılık olarak [kadınsılaşmış] erkeklerin yozlaşmasını ortaya
sürer. Ne var ki, ideal erkeklik Buck’ta gerçek anlamını bulur ve bunun tek sebebi Buck’ın
giderek daha az insan, daha vahşi bir hale bürünmesidir. Öte yandan, onu hayranlıkla
anlatan yazarı (Cooper gibi) olgunlaşma sürecinde hapsolduğunu hisseden ve egzotik bir
cinselliğe hasret olan “yetişkin oğlan çocukları” için “vahşi doğayı anlatan” bir kitap yazıyordu. David Leverenz, “The Last Real Man in America: From Natty Bumppo to Batman”
American Literary History, 3. cilt içinde 1991, s. 761.
30 Jane, Tarzan’ı ilk gördüğünde, büyük bir gorilin esareti altındaydı ve Tarzan ona kocaman bir sarmaşık dalı uzatarak tutunmasını istedi. Jane’in “kıvrak genç bedeni, büyük bir
ağacın gövdesine yaslanmıştı, ellerini bir inip bir yükselen göğüslerine bastırmış, gözleri
dehşet, merak, korku ve hayranlıkla büyümüş bir şekilde ilkel adamla vahşi bir gorilin bir
kadın için - onun için- savaşmasını izledi” (s 155–56). Tarzan düşmanını yere serdiğinde, Jane’in kolunu kavrar ve Jane onu şiddetle iter. “Ve sonra Ormanlar Kralı Tarzan, ilk
atasının yapacağını yaptı. Kadınını kollarına aldı ve onu ormanın içlerine taşıdı” (s.157).
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çevre üzerindeki tahakkümünü yeniden ilan etmiş olur. En nihayetinde Tarzan “bir erkeğin görünüşüne ve beynine sahiptir, fakat
sonrasında çevresinin etkisiyle ve çalışarak maymun olmuştur”. Evrimsel merdivenden inmenin erkekliği geri kazanabilmek için tek
mekanizma olduğu Darwinci kâbusunun zirve noktasında Tarzan
Jane’e “çağlar öncesinden, ilkel insanın mağarasından çıkıp senin
için geldim —senin uğruna uygar bir erkek oldum—senin uğruna
okyanusları ve kıtaları aştım—senin uğruna her ne olmamı istersen
onu olacağım” der (s. 243). Tarzan’ın zaferi bir kadın tarafından uygarlaştırılacak olmasıdır.31
Tarzan’ın aristokratik doğumundan intikamcı kovboyun doğal
aristokrasisine, ve yeniden doğmuş bir hayvan olan Buck’ın ilkel asaletine; [erkekliğin geri kazanılması] miti yalnız erkeklerin gerek işlerinde gerekse evlerinde bireysel olarak kendilerini güçsüz ve korkak
hissettikleri, fakat kolektif olarak güçlenen bir orta sınıf çelişkisini
ifade eder.

Sonuç
Maceraperest kovboyluk hayalleri, savaş alanında erkekliğin sınanışı ve ispatı, edebiyat eserlerinde erkeksi olana methiyeler düzülmesi, hatta safi hayvaniliğe doğru Darwinci ters evrimle ilkelleşme;
bunlar 19. yüzyıla kadar erkekçi edebi metinlerinin hâkim temalarıydı. Fakat eşlerden, çocuklardan, işten, genel olarak yetişkinlere
ait sorumluluklardan kaçış, bu temaları geliştirenlerin vadettikleri
toplumsal cinsiyet kimliği için gerekli zemini asla sağlamıyordu. Rip
Van Winkle ve Natty Bumppo’dan Demir John’a ve bugünün “hafta sonu savaşçılarına” dek, erkekler vahşiliğin, akıncılığın, Batı’nın
homososyal avuntusunu aradılar. Erkekler buralarda kadınların
onları erkekliklerinden ettiği pençelerinden ve işyeri yaşantılarının
bunaltıcılığından biraz olsun soluklanma fırsatı buldular. Fakat bu
soluklanma anları geçiciydi. Erkekler çok daha tuhaf olan ritüelleri benimseyerek bu geçici ferahlamayı sürekli yenileyecekler yahut
kadın hakları karşıtlığı ve ırkçılık gibi aynı benzer dışlama ve pişmanlık siyasetinin kucağına düşeceklerdi. “Erkekler vahşi Batı’ya
31 Bkz. David Leverenz, “The Last Real Man in America,” s. 759.
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kaçtıklarında değil, kendi yaşam dolu memleketlerinde mutlu olacaklar” (1923, s. 9) diye yazmıştı D.H. Lawrence. Biz pro-feminist
erkekler hâlâ hafta sonu savaşçılarının eve dönmelerini, hayatlarımızın en çetrefilli savaşında kadınların, eşcinsel erkeklerin, eşcinsel
kadınların, siyahi erkeklerin yanında, tıpkı ormanlarda olduğu gibi
evlerimizde, evlerimizin içinde eşitliğe dayalı demokratik bir erkeklik yaratma mücadelesine katılmalarını bekliyoruz.
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Popülizme dair ana akım kavrayışlar, pejoratif bir kuramsal hat sunar ve siyasetin inşasında toplumları aktör olarak tanımaz. Eleştirel bir kavrayış ile yapılacak
popülizm okuması ise siyasete içkin toplumsal etkenleri anlayabilmeye imkân
tanır. Bu bağlamda Ernesto Laclau, popülizm kuramsallaştırmasıyla, toplumsal
taleplerin belirleyiciliğini gözeterek daha bütünlüklü bir politik kavrayış sunar. Bu makalenin amacı, Laclau’nun popülizm kuramını ve popülist söylem
çözümlemesini takip ederek, Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı’ndaki halk
inşa pratiklerinin nasıl kurgulandığını açığa çıkarmaktır. Analiz bağlamında bu
oyunun seçilmesinin sebebi, dönemin sosyo-ekonomik arka planını ve politik
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The Traces of Populism in Haldun Taner’s
Keşanlı Ali Destanı
Abstract
Mainstream theories of populism offer a pejorative theoretical framework and
do not confer agency upon the societies in the construction of politics. A critical populist discourse analysis allows us to fully comprehend the social factors
inherent in politics. Against this backdrop, Ernesto Laclau’s critical conceptualisation of populism proposes a more comprehensive political understanding regarding the decisive function of social demands. Drawing upon Laclau’s theory
of populism and populist discourse analysis, this paper aims to explore the ways
in which the practices in the construction of the people are fictionalised in the
play Keşanlı Ali Destanı (1962) by Haldun Taner. The play strikingly manifests
class inequalities, social objections, and government crises, with particular attention to the socio-economic background and political atmosphere as well as
the populist political strategies of the period.
Key Words: populism, Laclau, Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı, the leader cult
and social agency.

Giriş
Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner’in yönetenler ile yönetilenler,
bir başka deyişle “elitler” ve “halk” arasındaki gerilimi kurguladığı politik bir tiyatro oyunudur. Oyunda farklı toplumsal kesimlerin mağduriyetleri belirgin bir şekilde dikkati çeker. Müesses nizam ve onun
iktidar araçları, bu mağduriyetlerin failidir (Yüksel, 2000, s.107-108).
Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan ve 1950’lere gelindiğinde hız kazanan gecekondulaşma olgusu, dönemin ekonomik
ve siyasal gelişmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Büyüyen makineleşme
ve sanayileşme neticesinde topraksız kalan köylüler, kırsal alanlardan
büyük kentlere iş bulma umuduyla göç eder. Fakat umulanın aksine,
kent merkezinin uzağındaki ruhsatsız, yasal olmayan, sağlık koşullarından yoksun bölgelere yerleşerek, büyük kentin çeperlerinde sıkışan hayatlara mahkûm olurlar (Yüksel, 1986, s.69).
Keşanlı Ali Destanı, bu sosyo-ekonomik arka planın hikâyesi
olarak göze çarpar. Oyun, farklı iktidar odakları tarafından ezilmiş
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toplumsal kesimlerin, çeşitli mitler ile Keşanlı Ali’yi lider olarak
inşa etmesi üzerine kuruludur. Keşanlı Ali’nin, toplumsal taleplerin
açtığı söylemsellik alanına siyasetini yerleştirmesi ve akabinde güç
erkine dönüşmesi oyun boyunca takip edilir (Taner, 2015). Bu çalışmada, Taner’in Keşanlı Ali Destanı, Ernesto Laclau’nun sunduğu
popülizm kuramı ve yine bu kuramsal hattın sunduğu çözümleme
yöntemiyle analiz edilecektir. Amaçlanan, Keşanlı Ali Destanı’ndaki popülist inşa pratiklerini açığa çıkarmak ve dönemin siyasi ve
toplumsal yapısıyla olan ilişkisini deşifre etmektir. Bu kapsamda,
toplumsal taleplerin siyaset kurucu potansiyelini gösterebilmek de
hedeflenmektedir.

Popülizmin Kavramsal Veçheleri
Popülizmi kavramaya dair girişilecek bir çaba hem iç içe geçmiş hem de birbirleriyle çatışan tanımlar silsilesiyle karşı karşıya
kalacaktır. Popülizm; politik bir strateji midir, ideoloji midir, yoksa
sadece retorikten mi ibarettir? Diğer yandan, farklı toplumsal grupların konsolidasyonu mudur? Görünen o ki soruların çeşitliliği, aynı
zamanda popülizme dair kavrayışların çeşitliliğine işarettir.1 Bununla birlikte, tüm bu çeşitliliğin ortaklaştığı nokta, popülizm için
“antagonizma”nın gerekliliği bilgisidir. “Elitler” ve “halk” kategorileri arasına çekilen bu sınır (antagonizma), politik ve popülist olanın
ancak karşıtlık üzerinden yükselebileceğini anlatır. Lakin, antagonizma bağlamında farklı kavrayışların gösterdiği uzlaşı, asıl ayrımı
gölgeleyememektedir: Popülizmi pejoratif bir perspektifle okumak
ya da halkın politik inşasının söylemsel formu olarak okumak. Bu
iki yaklaşım; ana akım ve eleştirel olarak kategorize edilebilir. Ayrıca,
bu iki temel yaklaşımın altında farklı paradigmalar da doğmuştur
(Taggart, 2004).
1 Kavramsal çeşitlilik için bkz. E. Laclau, Popülist Akıl Üzerine, Çev. Nur Betül Çelik, Epos
Yayınları, 2013; F. Finchelstein, Faşizmden Popülizme, Çev. Ali Karatay, İletişim Yayınları,
2019; C. Mudde ve Cristobal Rovira Kaltwasser, Popülizm Kısa Bir Giriş, Çev. S. Erdem
Türközü, Nika Yayınevi, 2019; C. Mouffe, Sol Popülizm, Çev. Aybars Yanık, İletişim Yayınları, 2019; J. W. Müller, Popülizm Nedir, Çev. Onur Yıldız, İletişim Yayınları 2017; M.
Canovan, Populism, London Junction, 1981; F. Panizza, Populism and the Mirror of Democracy, Verso, 2005.
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Popülizmi, “folklorik siyaset tarzı” olarak konumlandıran siyaset bilimciler, kitle iletişimini ön plana çıkarır. Bu yaklaşıma göre,
popülist hareketler ile topluluklar arasında klientalist bir ilişki varsayılır. Popülist olan, temsil etmeyi ve temsiliyetinin getireceği kazanımları vadeder. “Politik strateji yaklaşımı”, lider kültünün inşasına
odaklanır. Kültleşen liderin asıl politik aktör olarak konumlandırıldığı bu yaklaşımda, toplumsal grupların failliği göz ardı edilir. Kriz
dönemlerinin anlık ve eylemsel karşı çıkışı olarak popülizme yaklaşan “sosyoekonomik yaklaşım”, popülizmi konjonktürel olarak okur.
İçine yerleştiği dönemin iktidar ilişkilerini gözeten bu yaklaşımın
örneklerini, Latin Amerika’ya dönük popülizm çalışmalarında bulmak mümkün. “Popüler aktör yaklaşımı” ise temsilî demokrasi anlayışıyla popülizm arasında bağ kurar. Bu yaklaşıma göre popülizm,
toplumun yönetime müdahalesinin imkânını seçimler aracılığıyla
sağlar. Son olarak “Laclau’cu yaklaşım”, halkın inşası olarak kavrar
popülizmi. Söylem, bu inşa pratiğinin hegemonik mücadele alanıdır.
Karşıtlıklar, yani “biz” ve “onlar” ayrımı bu alanda kurulur, yıkılır ve
yeniden inşa edilir (C. Mude ve C. R. Kaltwasser, 2019).
Popülizme dair bu farklı paradigmaların önemli bir çoğunluğunun içine yerleştiği ana akım popülizm hattı, pejoratif bir okuma
olarak belirmektedir literatürde. Federico Finchelstein’ın düşünceleri bu yaklaşımı şöyle örnekler:
Popülizm ideolojik bakımdan bir sarkaç gibi hareket eder, fakat yine
de bazı temel özellikleri değişmeden kalır: aşırı kutsallaştırılan bir siyaset anlayışı; yalnızca aydınlanmış liderliğin takipçilerini halkın hakiki parçası sayan bir siyasi ilahiyat; özsel olarak yönetici elitlerin karşısında konumlanmış bir lider anlayışı; siyasi karşıtların potansiyel (ya
da fiilî) vatan haini olarak görülmesine karşın henüz şiddet araçlarıyla
bastırılmadığı bir düşman anlayışı; bir bütün olarak halkın ve ulusdevletin arzularının cisimleşmiş hali ve sesi olarak karizmatik lider
anlayışı; yürütme organı güçlendirilirken yasama ve yürütme organlarının söylemsel düzlemde sık sık da fiilen hiçleştirilmesi; bağımsız
gazeteciliği sindirmek için sergilenen sürekli çaba; aşırı milliyetçilik
ve popüler kültüre, hatta şöhret kültürüne büyük önem verirken “millî
düşünce”yi yansıtmayan diğer ifade biçimlerini yadsıma ve son olarak,
her şeye rağmen en azından pratikte diktatöryel hükümet biçimlerini
reddeden, otoriter bir anti-liberal seçimli demokrasi biçimine bağlılık
(2019, s.48).
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Yine bu hatta paralel olarak Müller (2017), demokrasi ile popülizm arasında bir çatışma olduğunu varsayar ve popülizmi otoriterleşen yönetimlerin siyasi stratejisi olarak anlamlandırır. Korku
siyasetinin ve antidemokratik uygulamaların meşruiyet zemini olarak kavradığı popülizmin, sabit özelliklere sahip olduğunu da ileri
sürer. “Halkın gerçek temsilciliği” iddiası, bu özelliklerin ilkidir. Bu
özelliğine göre popülist aktör, “biz”e üstünlük, “onlar”a ise düşüklük
atfeder. “Onlar”ın içine; muhalefet, azınlıklar, yabancılar gibi farklı
kategoriler dâhil edilebilir ve hepsi birden kriminalize edilebilir. Popülizmin bir baskı mekanizmasının meşrulaştırıcısı olarak konumlandırıldığı ana akım kavrayışa göre bir diğer sabit özellik ise çoğulculuk karşıtlığıdır. Bu özelliğe göre, homojen toplum tasavvurunun
kurulmasına olanak sağlayan popülist söylemler, azınlıklar üzerinde
uygulanan baskı politikalarına da alan yaratır.
“Demokratik siyasetin semptomu” olarak popülizmi anlamlandıran Benjamin Arditi (2010) ise popülizmi demokrasinin hem sürdürücüsü hem de potansiyel tehdidi olarak sunar. Temsilî demokrasinin, bir başka deyişle sandık demokrasisinin tek tip demokrasi
biçimi olarak evrenselleştirildiği toplumsal alanda böylelikle, popülizm ve demokrasi arasında ikircikli bir ilişkinin doğduğunu vurgular Arditi. Aynı zamanda, bu demokrasi modelinde popülizmi, halkı
seçmen olarak inşa etmenin bir yöntemi olarak tasavvur eder.
Tüm bu yaklaşımların aksine, popülizme dair eleştirel bir kavrayış sunan Laclau’nun metodolojisinin analizde kullanılacak olmasının sebebi, toplumsal failliği göz ardı etmemesidir. Kitleleri, salt
yönlendirilen kalabalıklar olarak konumlandıran ana akım yaklaşımlardan farklı olarak eleştirel kavrayış, politikanın müdahili olarak “halk” kategorisini sunar. Halk, hegemonik mücadele alanında
hem inşa eden hem de inşa edilendir; politik karşıtlıkların ve eklemleme pratiklerinin işlediği söylem alanının öznesidir (Laclau ve
Mouffe, 2008).
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Keşanlı Ali Destanı’nda Halkı Aramak:

Taleplerin Söylem Alanı Olarak Sineklidağ Korosu
Sineklidağ burası Şehre tepeden bakar
Ama şehir ırakta Masallardaki kadar
(Taner, 2020, s.20)

“Yırtık çuvallar”, “ipe dizilmiş fanilalar” ve “uzun donlarla” çevrili bir gecekondu kasabası olan Sineklidağ’da kurulan oyun, takdim
sahnesiyle açılır. Seyircinin/okuyucunun sahnede gördüğü ilk karakter, şarkı söyleyerek sahneye doğru ilerleyen Hidayet adlı “raşitik” ve
“kambur” bir çocuktur (Taner, 2015, s.15). Sahnede görülen ilk karakterin bedensel formundaki bozukluğun öne çıkması, toplumsala
dair ipucu veriyor gibidir. Hidayet’in kamburunun bir nevi, çeşitli
sömürü mekanizmaları altında yoksullaşan halkın kamburu olduğu
söylenebilir. Bu sahne kurgusu ve karakter, ihtiyaçları ya da talepleri
karşılanmamış “dezavantajlı” toplumsal kesimlerin göstereni olarak
belirir. Nitekim takdimin ilerleyen kısmında Nuri karakterinin sözleriyle, yoksulluğun yarattığı dezavantajlar göze çarpar:
Bir yanımız mezbele
Bir yanımız yokuş yar
Önümüzden sel gibi
Şır şır akar lağımlar (Taner, 2015, s.19).

Ernesto Laclau (2013), kitleleri ya da toplumsal grupları sürüklenen kalabalıklar olarak kavramak yerine, politikanın kurucu failleri
olarak konumlandırır. Toplumsal grupların, politik fail olma yolundaki ilk adımları ise “talep”leri olur. Karşılanmamış taleplerini ve
mağduriyetlerini seslendirmeye başladıkları anda politika inşasının
paydaşı olurlar. Seslendirilen talepler, mağduriyetlerin failleri olan
iktidar odaklarına yönelir. Böylelikle, karar vericiler ve toplumsal
gruplar arasında, talepler aracılığıyla bir karşılaşma alanı ortaya çıkar.
Bu karşılaşma alanı, hegemonik mücadelenin belireceği söylemsellik
alanıdır aslında. Devletin ve diğer iktidar ağlarının yönetim krizinin
sürekliliği ve bunun sonucu olarak beliren toplumsal tahribatlar, kitlesel bir itirazın doğmasına yol açar. Bu yönetim krizi sayesinde, fark-
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lı toplumsal kesimler birbirlerine yaklaşır, çeşitli taleplerini birbirine
eklemler; nihayetinde ortak bir söylem alanı inşa eder.
Taner, oyununda bu toplumsal söylem alanını “koro” ile temsil
eder. Farklı toplumsal kesimlerden oluşan fakat tek bir ses olan koro,
oyun boyunca sıklıkla kendini gösterecektir. Koro; farklı cinsiyetten,
etnisiteden, meslekten, yaştan kesimleri kapsar. Hepsinin ortaklığı
yoksulluklarıdır. Koronun “[ç]apaçul ve döküntü” halleri yoksulluktaki özdeşliğin işaretidir (s.16). Koronun, “Lazı, Kürdü, Pomağı,
Maraşlısı, Vanlısı, Erzincanlısı, Kemahlısı hepsi kader yoldaşı” söyleminden, birbirlerinin mağduriyetlerinden haberdar olduklarını anlıyoruz (s.19). Hepsinin kader yoldaşı olduğuna dair vurgu, iktidar ilişkilerinin seyrinde bir “mağduriyet özdeşliği”nin oluştuğunu gösterir.
Laclau’nun popülizm için ilk koşul olarak belirlediği, iktidar
odaklarına yönelen “toplumsal talep”, kitlelere dönük “kalabalık”
kavrayışını yerinden eder. Zira, kitleleri kalabalık olmaktan çıkarıp,
politize eden talepler, onların siyasi pratikleridir. Bu siyasi pratikler, güç ilişkilerini ve eşitsizlikleri ifşa etme potansiyeline sahiptir
(Laclau, 2005). Bununla birlikte, popülist siyasetin doğması ve siyasi pratiklerin etkinleşmesi için talepler tek başına yeterli değildir.
Bir diğer koşul, hegemonya olarak popülist siyaset alanının da doğması için gerekli olan “eşdeğerlik mantığı”dır. Karşılanmamış farklı
taleplerin birbirine eklemlenmesi olarak açığa çıkan bu mantığın
oluşması, “popülist moment”in ortaya çıktığına da işarettir (Mouffe, 2010). Yani, farklı toplumsal kesimler karşılanmamış talepleri
aracılığıyla birbirlerini tanımaya başladığında eşdeğerlik mantığı
ortaya çıkar; iktidar odaklarına itiraz için ortak bir söylem alanı
yarattıklarında ise popülist moment oluşur. Sineklidağ Korosu’nun,
farklı kimlikleri temsil eden karakterlerinin birlikteliği de eşdeğerlik mantığının doğduğunu açık eder. Aynı zamanda, popülist
momentin kurucu faillerinden biri olma potansiyeline de sahiptir
Sineklidağ Korosu.
Oyun ilerledikçe, seyirci/okuyucu iktidardaki faillerin henüz
sahnede görünmeyen varlığını hisseder. Öyle ki şişman polis karakteriyle, iktidar ya da halkın karşısındaki “elitler” sahnede ilk kez ete
kemiğe bürünür:
190
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Bana şişman polis derler
Ben nizamın bekçisi
Kol gezerim mahle sokak
Miting mi var, grev mi var
Kongre mi toplanıyor bir yerde
Hepsi kitaba uymalı
Burda oyun oynanıyorsa söz misali
Adam gibi bir oyun olmalı
Yani hissi olmalı
Millî olmalı
Hamasi, vatani, ahlaki, inzibati olmalı […] (Taner, 2015, s.18).

Şişman polis, burada müesses nizam tarafından kabul gören
“makbul” vatandaşın ve eylemlerinin tarifini yapar. Özellikle, “millî”,
“vatani” ve “ahlaki” gibi vurguların, ulus-devletin “yurttaşlık” inşasını açığa çıkardığı belirtilebilir. Yurttaşlık için vurgulanan üç unsur (millî, vatani ve ahlaki), erken cumhuriyet dönemiyle inşasına
başlanan homojen ulus tahayyülüne bir gönderme olarak okunabilir.
Bu üç unsurun ya da homojen ulus tahayyülünün söylemsel karşılığı “sınıfsız Türk milleti”dir. Yönetici elitler için bu toplumsal kurgu,
ulus devletin sürekliliği için gereklidir (Karaömerlioğlu, 2011). Bununla birlikte, millî, vatani ve ahlaki olan bu hayali kurgu, gerçekliği
olan toplumsal alanla çatışma yaşamaktadır. Zira, koronun üyeleri
farklı etnisitelerdendir ve sınıfsal dezavantajlarının farkındadırlar.
Öyle ki karakterlerin aidiyetleri aracılığıyla kavrayabildiğimiz farklı
toplumsal kesimlerin varlığı ve bu kesimlerin “elitler”in karşısında
kurduğu özdeşlik duygusu, yani “eşdeğerlik mantığı”, kendini koronun sözleriyle daha net açığa vurur:
Devlet bizlen uğraşır
Polis bizlen hırlaşır
Ağalar leş kargası
Sus parası sızdırır (Taner, 2015, s.20).

Eşdeğerlik mantığının oluşmasıyla ortaya çıkan popülist moment, siyasetin öznesi olarak “halk” kategorisinin inşasını mümkün kılar. Bu aşamada halkın inşası, Laclau tarafından “eşdeğerlik
zinciri”nin kurulması olarak adlandırılmıştır. Zincir, inşa edilen
halktır; zincirin halkaları ise taleplerdir. Talepleri karşılamayan ya
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da mağduriyet yaratan iktidar odakları hasımdır; iktidar odaklarına/
hasımlara karşı çekilen politik sınır ise “antagonizma”dır. Hasımsız
ya da antagonizmasız popülist siyaset imkânsızdır. Zira “biz”in inşası, “onlar”ın inşasına koşulludur. “Onlar”; seçkindir, mağdur edendir
ve devrilmesi gerekendir. “Biz” ise bu mağduriyetten doğan taleplerle özneleşen ve siyasete dâhil olabilendir (Mouffe, 2009). Oyunda, bu
eşdeğerlik mantığının “biz”i, farklı aidiyetleri olan ama yoksullukta
özdeşleşen, ihtiyaçları/talepleri karşılanmamış toplumsal kesimlerdir. “Onlar” ise koronun sözlerinde yakaladığımız devlet, polis ve
ağalar olarak konumlanır.
Nihayetinde, popülist momente yerleşebilecek, talepleri birbirine eklemleyerek eşdeğerlik zincirini inşa edebilecek ve antagonizmayı da içinde barındırabilecek tek bir unsura ihtiyaç kalır. Özdeşliği sağlayabilecek, hegemonik bir gösterenin ya da bir başka deyişle
evrenselleşecek bir tikelin varlığı gereklidir artık. Evrenselleşen tikel
ise “boş gösteren” olarak kavramsallaştırılır. Boş gösteren, birbirlerine eklemlenen taleplerin, yani eşdeğerlik zincirinin özdeşlik kurucusu olarak belirir. Aynı zamanda, zincir içindeki bir taleptir; fakat
diğerlerinden farklılaşarak hegemonik bir yapıya bürünür. Popülist
söylemin de kurucusu olan boş gösteren kapsayıcı bir işlev görür.
Yani boş gösteren, tikel bir talebin evrenselliğiyle kurulur ve diğer
tikel talepler arasındaki farkı/gerilimi pasifize eder (Mouffe, 2019).
Oyunda da artık tikel bir talebin evrenselleşmesine ihtiyaç doğar. Yani, Laclau ve Mouffe’un deyimiyle, boş gösteren gereklidir. Nitekim, takdimin son kısmı göstermektedir ki her ne kadar popülist
bir moment ve eşdeğerlik mantığı doğmuş olsa da bu kırılmaya yerleşecek ve toplumsal kesimlerden “halk” inşa edecek bir unsur henüz
eksiktir. Aslında bu eksikliğin ne olduğu, takdimin başında “kambur” Hidayet’in sahnesi ve sözleri aracılığıyla belli edilir. Nitekim bu
sahnede, projeksiyon Ali’nin hapishane portresini gösterirken, Hidayet de Ali’ye yazılan destanın dörtlüklerini okumaya başlar:
Morgol gömlek giyerdi
Gümüş köstek takardı
Hafif şehla bakardı
Yaktı mı kalpten yakardı
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Kaşta bıçak yarası
Yüzde Halep çıbanı
Kurşun yemiş ayağı
Belli belirsiz aksardı (Taner, 2015, s.15).

Görüldüğü üzere, oyunun başında bir lider anlatısı belirir. Ali
yiğit, yaralı bir savaşçı ve karizmatik bir erkek olarak tasavvur edilir.
Sevda Şener’in ifadesiyle, Keşanlı Ali “kimsesiz, terk edilmiş halkın,
düzen, güven, korunma ihtiyacının yarattığı bir düş kahramanı”
olarak belirir (1971, s.112). Bu bağlamda, karakterler yavaş yavaş
Keşanlı Ali’yi çağırmaya başlar. Halk Ali’yi inşa etmiştir; Ali’nin ise
kendilerini yeniden inşa etmesini beklemektedirler. Böylelikle, eleştirel popülizm kavrayışından hareketle, tikel bir talep olan liderliğin,
evrenselleşerek “boş gösteren”e dönüşeceği anlaşılır.

Boş Gösterenin Belirişi:
Ali’nin Tikellikten Evrensel Bir Lidere Dönüşümü
Oyunda, Ali’nin sevdiği kadın Zilha’nın zalim dayısı Çamur
İhsan’ı öldürmesi sebebiyle hapse girdiği ve tahliye olacağı bilgisini
ediniriz. Bununla birlikte, insanları mağdur eden farklı iktidar odaklarını da görürüz. Çakal Rüstem, Teke Kâzım ve Kürt Sabri karakterlerini kabadayılar olarak tanırız ve bu karakterler, Keşanlı Ali’nin tahliye
oluşundan rahatsız olurlar. Bir yandan da kasabalı tarafından retrospektif bir biçimde Keşanlı Ali miti üretilir. Bu mite göre, Ali her şeyden önce, güçlü bir erkektir ve mağdurun yanındadır. Ali’nin mütedeyyin bir kadın olan annesinin, oğlunu doğduğunda okuyup üflediği
ve bu sebepten ona kurşun işlemediği efsanesi üretilir (s.29). Yanı sıra,
bu efsanenin yaygınlaştırılmasıyla, destansı bir lider kültü oluşturulur:
NURİ: Basbayağı şerbetli işte. Anası Hasibe Bacı dini bütün bir kadındı. Mahalleliye mıska verir, kurşun döker, büyü yazar. Ali doğduğunda
okuyup üflemiş. O gün bugün Ali’ye kurşun, bıçak işlemez… (Taner,
2015, s.29).

Farklı toplumsal kesimler, ortak bir lider göstereni etrafında daha hızlı “özdeşlik” kurabilirler. Kendi varlığını, lider inşasıyla
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güçlendiren halk, böylece “eşdeğerlik zincirini” daha sürdürülebilir
kılar. Eşdeğerlik zincirinin içindeki farklılıkların gerilimi, liderin
varlığıyla azaltılabilir. Lider ve halk arasındaki ilişki karşılıklıdır; tek
yönlü değildir. Lider, halkla ortaklaşabildiği sürece var olabilir (Laclau, 2013, s.71-79). Türkiye siyasetinde, liderin inşası ulusun/halkın
inşasında önemli bir role sahiptir. Bu minvalde, lideri doğaüstü niteliklerle donatma çabası da açığa çıkar. Bu çabanın ilk örneği Mustafa
Kemal’in, karizmatik bir lider olarak inşasında görülür: Heykeller,
kahramanlık anlatıları, dini referansı olan yakıştırmalar bunlardan
bazılarıdır (Ünder, 2011).
Hapisten afla tahliye olan Keşanlı Ali, büyük coşkuyla karşılanır. Ali’yi gören insanlar, müesses nizamın ve farklı iktidar odaklarının (ağalar, kabadayılar, vb.) yarattığı mağduriyetleri itiraz biçiminde ileterek, Laclau’nun popülist momentin ilk koşulu olarak
sunduğu karşılanmamış ve seçkinlere yönelmiş “talep” unsurunu
açığa çıkarırlar. Yan yana gelmeye başlayan farklı taleplerin, Ali’nin
aktörlüğünde “eşdeğerlik zinciri”ne daha güçlü bir şekilde eklemlenme potansiyeli taşıdıkları söylenebilir. Ayrıca, müesses nizamın
elçileri olan polislerin kalabalığı dağıtamaması, fakat Keşanlı Ali’nin
tek sözüyle dağıtması dikkat çekicidir. Bu durum, oyundaki ilk hegemonik karşılaşmadır: Devlet ve Keşanlı Ali’nin karşılaşması. Bu
durum özelinde, hegemonyayı tesis eden Ali olmuştur.
Talepler ve toplumsal gruplar arasındaki pasifize edilen gerilim
ya da uyumsuzluk, boş gösterenlere yüklenen işlevin esas kaynağıdır. Bu bağlamda, boş gösterenler özdeşlik kurucu olarak hegemonik bir mücadeleye girişir. Çünkü, hegemonik mücadelede birçok
politik hareket kendi boş gösterenleriyle popüler öznesini/halkını
büyütmeyi ya da konsolide etmeyi amaçlar. Gramsci, bu hegemonya savaşında iki farklı kavramsallaştırmaya başvurur: “mevzi savaşı”
ve “manevra savaşı”. Nitekim, boş gösterenler bir tür mevzi savaşı
için, müesses nizamın söylem kodlarından beslenerek, iktidar alanını koruma motivasyonu da taşıyabilir. Bununla birlikte, muhalif
hareketlerin, iktidar alanını ele geçirmek üzere kurduğu manevra
savaşının da kurucusu olabilir boş gösterenler. Bu hegemonik mücadelenin sonu yoktur. Sonu yoktur çünkü, inşa edilen halkın iç ge194
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rilimi, onun müphemliğine ve yeniden inşa edilebilme potansiyeline
işarettir. Yani, toplumsal bütünlüğün uzun vadede imkânsız oluşu,
boş gösterenler aracılığıyla tesis edilen hegemonik mücadelenin
sürekliliğini anlatır (Gramsci’den akt. Barret, 2013). Keşanlı da boş
gösteren işlevini yerine getirmek üzere manevra savaşına girişir. Bir
başka deyişle, halk seçkinlere karşı vereceği manevra savaşı için Keşanlı Ali’yi yaratmıştır.
Oyunun devamında, yaklaşmakta olan bir seçim yarışına ve hazırlıkların başlangıcına denk geliriz. Keşanlı Ali de adaydır ve politik
rakipleri (Teke Kâzım, Kürt Sabri ve Çakal Rüstem) ağalar/kabadayılardır. Tam bu noktada, halkı inşa edecek olan Keşanlı Ali’nin, aynı
zamanda halkı oy çoğunluğuyla da özdeşleştireceği fikri açığa çıkar.
Farklı talepleri olan toplumsal kesimlerle çıkarsal bir ilişki kurulacağı öngörüsü de okuyucu/seyircide oluşmaya başlar. Yine bu kısımda,
seçim vesilesiyle başka taleplerin ya da toplumsal grupların eşdeğerlik zincirine eklemleneceğini görürüz:
NURİ: Pazar meydanından korkun olmasın. Özel sektör senden yana.
HAFİZE: Eksik etek milleti de bilirsin seni tutar (Taner, 2015, s.33).

Artık liderlik talebi, hegemonize edici evrensel bir boş gösterene
dönüşmüştür. Keşanlı Ali’nin karizmatik lider olarak inşası devam
ettirilmektedir ve Ali bu söylem alanını hegemonize edebilmektedir.
Keşanlı, mağduriyeti olan halkın politika kurucu taleplerinden faydalanmıştır ve artık özel sektör gibi diğer alanlarla da ilişki kurmaya
yönelmiştir. Bu kısmın sonlarına doğru, lider kültünün oluşturulmasına dönük mitlerin devam ettirildiği görülür:
GAZETECİ: Ayağınız hangi kavgada sakatlanmıştı Ali Bey?
ALİ: (Boş bulunup) Duttan düşmüştüm küçükken. (Toparlanır). Ha
ayağım, eski bir hikâyedir. Çok kıyasıya bir kavga idi…
SİPSİ: Hani şerbetli idi?
NURİ: Anası topuğundan tutup şerbetlemiş. Bir ordan kurşun geçer
angut (Taner, 2015, s.34).

Lider kültleri kurulurken, onlar için doğaüstü güçler ve efsanevi
hikâyeler inşa edilir. Tıpkı Yunan mitolojisindeki Akhilleus gibi, Ali
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de tanrısallaştırılmış bir figür olarak kurgulanır.2 Aslında, anlatı böylece mitolojik bir kisveye de bürünür. Doğaüstü güçlerle donatılan
karakter, tamamen kurgu olabileceği gibi, gerçek bir kişi de olabilir
(And, 2007, s.29). Ali gerçek bir karakterdir, fakat üzerine kurulan
mit, onu efsanevi bir kahramana dönüştürür. Böylelikle, Sineklidağ
halkı farklı değerlerini bir kenara bırakarak ortaklaştıkları yoksulluk
ve maruz kaldıkları zorbalık üzerinden kurtarıcı miti oluştururlar.
Keşanlı Ali’yi mitleştirerek, bir kahramana dönüştürürler.
Oyunun ilerleyen kısımlarında ise seçim propagandalarına
rastlamaktayız. Keşanlı Ali ve destekçileri, “biz” ve “onlar” anlatısını temel alarak “antagonizma”yı kurmaya başlar. Bu antagonizma
kurulurken, toplumsal değerlere yaslanıldığı görülür. “Onlar” bu
değerlerin dışındadır. Rakip adaylar asker kaçaklığı, ayyaşlık gibi
etiketlerle olumsuzlanırken, Keşanlı Ali namazını kılan, mütedeyyin
biri olarak yüceltilir. Böylece, “onlar”, millî ve dini olan değerlerin
karşısındayken, “biz” bu değerlerin tam içindedir. “Söylem” ile vücut
bulan boş gösteren daha önce tikel bir talep iken, artık hegemonize edici evrensel bir yapıya bürünmüştür. Bu minvalde, Keşanlı Ali
seçim konuşmasını yaparken, yine kasabanın mağduriyetlerine ve
taleplerine yaslanır:
ALİ: Bugün, bütün Sinekli aynasız bir açmazda bulunuyor. Damlarınızı yıkacaklar, neden? Çünkü her gün hır gür, kavga dalaş. Burada
birlik minganez arkadaşlar. Birlik olmayan yerde dirlik de olmaz (Taner, 2015, s.39).

Burada liderin “birlik” söylemi, eşdeğerlik zincirinin kurulma
çabasına işaret olarak gösterilir. Bu söylem, “mağduriyet anlatısı”na
yaslanır. Tek Parti iktidarından sonra yönetime gelen ve 1960 darbesine kadar yönetimde kalan, Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’yi hatırlatır Ali’nin bu tarz konuşmaları. Merkez sağa
2 Ali’ye yakıştırılan hikâye, Yunan mitolojisinde, yarı tanrı Akhilleus mitine parodik
bir gönderme işlevi görür. Bir efsaneye göre, Thetis oğlu Akhilleus’u henüz bebekken
ölümsüzleştirmek için ölüler ülkesinde bulunan Styks ırmağına batırır ve böylelikle
Akhilleus’un gövdesi “silah işlemez” hale gelir. Fakat Thetis onun topuğundan tutarak
suya batırdığı için, Akhilleus yalnızca topuğundan yaralanabilir. Zira Akhilleus, Paris
tarafından tek zayıf noktası olan topuğundan vurularak öldürülür (Erhat, s.22). Oyun boyunca, Ali de lider kültü olarak benzer hikâyelerle donatılmıştır.
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da miras kalan bu mağduriyet anlatısı, eski iktidarların yarattığı toplumsal tahribatlar üstüne kurulur ve böylelikle halk ile yönetime talip olanlar arasında özdeşlik kurulmaya çalışılır (Açıkel, 1996). Zira,
Ali de bu söylemleriyle artık eklemleme stratejisini ortaya koymaya
başlar:
ALİ: Söz misali şu saman çöpünü alalım. (Çöpü kırar.) Tek çöpü her
çocuk bilem kırar. (Bir tutam çöp alır dener.) Ama yüz tane, bin tane,
on yüz bin tane saman çöpü bir araya gelse… Sıkıysa kır bakalım!
Anasını satayım, ben uzun laf edemem. Ne dediğimi anlayıverin işte
(Taner, 2015, s.39).

Haldun Taner’in oyunu yazdığı tarih olan 1962’den önceki son
seçilmiş iktidar, Demokrat Parti iktidarıdır. Adnan Menderes, iktidara gelmeden önce “yeter söz milletin” sloganıyla seçim kampanyasını yürütmüştür ve mazlum/mağdur olarak tanımladığı milletle
özdeşlik kurmaya çalışmıştır. Nihayetinde, eskinin iktidarına yani
Tek Parti iktidarına karşı antagonizmayı, “mağdur millet”ten yana
kurmaya çalışmıştır (Türk, 2014). Taleplerin yarattığı popülist momente siyasetini yerleştiren ve eşdeğerlik mantığının açığa çıktığı süreçte eklemleme pratiğini antagonizmayla birlikte güçlendiren Ali,
popülist söylemleriyle birlikte halkını inşa etmeye başlamıştır. Popülist öznenin, yani halkın inşası için her şey hazırdır; talep, popülist
moment, eşdeğerlik zinciri, antagonizma ve boş gösteren. Talepler
belirmiş ve devlet, polis ve ağa gibi iktidar odaklarına itiraz olarak
yönelip, popülist momenti ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda bu iktidar odaklarına karşı antagonizma da kurulmuştur. Farklı toplumsal
kesimler yan yana gelmiş, birbirine eklemlenmiş ve ortak bir söylem
alanı (koro/eşdeğerlik zinciri) kurmuştur. Nihayetinde, liderlik talebinin “şeflik” gösterenine dönüşmesiyle tüm unsurlar tamamlanmıştır. Şeflik boş göstereni, koronun/halkın söylem alanında üretilir:
KORO: Artık bir şefimiz var
Her belayı o savar
NURİ: Şefin var mı yan gel yat
İçin ferah kafan rahat
Derdin varsa sallama
Düşünme hiç keyfine bak
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Şef talihler döndürür
Şef olmazlar oldurur
Şef yağmurlar yağdırır
Şef demişler buna uyy
Suni gübre misali
Mahsul bilem açtırır (Taner, 2015, s.42-43).

Koronun şeflik anlatısı, döneminin Türkiye siyasetindeki liderlik mefhumuna gönderme yapmaktadır. 1924 Anayasası’yla birlikte Mustafa Kemal, meclisin üstünde konumlandırılmıştır. Liderin
politik kararları, meclisin hareket alanlarını belirlemiştir. Liderlik
kültü inşasının siyasetteki önemi gittikçe daha da artmıştır. Öyle ki
1935’te Tek Parti tüzüğüne “şeflik” söylemi yerleştirilmiştir. Mustafa
Kemal’den sonra parti lideri olan İsmet İnönü millî şef, Mustafa Kemal ise ebedi şef olarak belirlenmiştir (Koçak, 2011).
Keşanlı Ali artık muhalefette değil, iktidardadır. İktidara gelene
kadar popülist bir inşa pratiğine girişen Ali’nin, iktidardayken popülizmden uzaklaşması ise an meselesidir. Nitekim, Keşanlı Ali’nin
muhtarlığı kazandıktan sonra popülist siyaset formundan uzaklaşıp
otoriter bir siyaset formunu sahiplendiği görülür. Artık yeni mağduriyetlerin müsebbibidir. Oluşacak potansiyel taleplerin ve popülist
momentin diğer tarafındaki, yani halk karşısındaki seçkine dönüşmüştür.
ALİ: (Bir tuvalet kâğıdı rulosuna yazdığı müsveddeyi okumaya başlar.)
Bir: Sinekli’de bir huzur rejimi kurulmuştur. Maraza çıkarıp bunu bozanın yedi ceddine düz gidilecek, evi mail-i inhidam dalgası ile yerle
bir edilecek, menkul, gayrimenkul emvaline vaziyet edilecektir. Duyduk duymadık demeyin (Taner, 2015, s.44).

Keşanlı Ali’nin uzayıp giden faaliyet programı, halkı haraca
bağlayan ve zorbalık içeren başka maddelerle devam eder. Zorbalığın meşrulaştırıcı söylemi ise “İttihattan Kuvvet Doğar” olur (s.44).
Birlik, artık taleplerin birliği değil, korkunun birliğidir. Popülist siyaset ile korku siyaseti yer değiştirir. Keşanlı Ali Destanı’nda, halk
ilk faildir; kahramanı ve destanı yaratandır. Başta halk Keşanlı Ali’yi
inşa ederken, daha sonra Ali de halkı inşa etmeye başlamıştır. Politik
faillik karşılıklıdır, lakin Ali muktedir olduktan sonra her şey deği198
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şir. Artık halkı inşa etme motivasyonunun yerini, kontrol etme ve
denetleme motivasyonu almıştır. Popülizmin yerini, otoriteryanizm
almıştır.
Keşanlı Ali’nin politik dönüşümünün, dönemin politik arka
planını sunduğu da söylenebilir. Muktedir olanın sürekli değiştiği
ve her yeni gelenin yeni toplumsal tahribatların da müsebbibi olduğu bir atmosferi yansıtır bu dönüşüm. Bu bağlamda, Politikacı
karakterinin oyuna dâhil oluşu önemlidir. Politikacı, kendini tanıtan ilk sözleriyle, Türkiye siyasetindeki hızlı dönüşümü de anlatmış
olur. Politikacı, İttihat ve Terakki’den 1960 darbesine kadar, hep yer
değiştirmiştir; hep muktedirlerin yanında yer almıştır. Toplumsal
grupları halk olarak değil, seçmen olarak gören politikacı; Keşanlı
Ali’nin halkının oyuna talip olmak için gelir (Taner, 2015, s.61-65).
Nihayetinde, halkın lider inşasından, liderin seçmenine evrilmiştir
politik atmosfer.
Her halükârda halk yine de Keşanlı Ali anlatısından vazgeçmez.
Çünkü Keşanlı Ali’yi halk yaratmıştır; yani halk politik aktördür ve
bunun farkındadır. Aslında her biri Keşanlı Ali’dir (Temel, 2014, s.4445). Yani halk yeni bir Keşanlı Ali, yeni bir özdeşlik kurucu, yeni bir
popülist moment yaratma gücüne de sahiptir. Öyle ki muktedirler ve
halk arasındaki gerilim, politikanın sonu olmayan doğasına işarettir.

Sonuç
Anlaşılan o ki Keşanlı Ali Destanı’nda Türkiye siyasal hayatındaki popülist stratejinin kodları deşifre edilmiştir. Taner oyunu 1962’de
yazmıştır. Bu tarihe kadar, daha doğrusu 1960 darbesine kadar, Tek
Parti halkçılığı ve Demokrat Parti popülizmi, Türkiye siyasetindeki
popülist stratejiye dair izlek sunmaktadır. Kurtuluş Savaşı sürecinden iktidar olduğu ana kadar farklı toplumsal kesimlerin işgalden
kurtulma talebine yaslanan, popülist bir söylemsel strateji kurup bu
toplumsal kesimlerden halk inşa eden politika yapıcılar, Tek Parti
yönetimiyle birlikte otoriter bir yönetim stratejisine geçiş yapmıştır.
İktidarda popülizmden, yani halk taleplerinden uzaklaşan, seçkinci
bir yönetim tarzını benimseyen ve toplumsal alanın farklılıklarını
homojenize etmeye çalışan bir yönetim tarzı öne çıkmıştır (Çelik,
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2011). Benzer şekilde, Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat
Parti de “yeter söz milletin” sloganıyla yola çıkmış ve muhalefetteyken toplumsal kesimlerin mağduriyetleri ile taleplerine yaslanmış;
Tek Parti elitlerine karşı antagonizma kurmuştur. Bariz bir şekilde
popülist bir strateji izleyen Menderes, iktidara geldikten sonra ise
süreç içerisinde otoriterlermiş ve popülist pratiklerini azaltmıştır
(Demirel, 2013).
Keşanlı Ali Destanı’nın popülist ya da Türkçe tabiriyle halkçı
siyaset tarzını çok net bir şekilde işlediği söylenebilir. Oyun, yazıldığı dönem itibariyle, siyasal ve toplumsal alanların kesişimlerini de
açık bir şekilde yansıtmıştır. Tarihsel arka plandaki politika yapıcıların popülist siyaset serüvenleri ve iktidardaki dönüşümleri, Keşanlı Ali karakterinin liderlik hikâyesine yansımıştır. “Şeflik” (Mustafa
Kemal’in ebedi şefliği, İnönü’nün millî şefliği), Keşanlı Ali’nin lider
kültüne dönüşme sürecine de aktarılmıştır.
En nihayetinde, oyunun, Türkiye siyasetindeki popülist nüveleri açığa çıkardığı belirtilebilir. Haldun Taner, iktidara talip olanların,
toplumsal kesimlerin değerleri ve taleplerini birbirine eklemlediği
ve kurtarıcı miti olarak liderlik boş göstereniyle hegemonik mücadeleye giriştiği bir siyaseti anlatır. İktidara gelen, süreç içinde halkla
çatışmaya başlar ve yeni popülist momentlerin doğmasına aracılık
eder. Halk müphem kalır; sürekli yeniden inşa eder ve inşa edilir.
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verilmesi gerekiyor. Tek başına bir kişinin üstesinden gelemeyeceği
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daki Fransa’da geçen metinlere, yine
Ahmet Midhat’ın Fenni Bir Roman
yahut Amerikan Doktorları’na, Turfanda mı yoksa Turfa mı’ya, Akabi
Hikâyesi’ne, Celal Nuri’nin romanlarına kadar uzanan geniş kapsamlı
yazılar yer almakta. Bazıları sıkça
tartışılmış bazıları pek az bilinen bu
metinlere yeni perspektiflerle bakmaya çağıran bu yazılar, aynı zamanda hem Tanzimat dönemini hem de
bu dönemin edebiyatını bir tercüme
pratiği üzerinden düşünmeyi öneriyor. Aşağıda, burada tercümeden
neyin kast edildiğini açıklayacağım ama şu noktada bu derlemenin
edebiyat ağırlıklı bir metin olmakla birlikte önerisinin yalnızca edebiyat sınırlı olmadığını belirteyim. Edebiyatla siyaset ve bilim söylemlerin karşılaşma anları da, bu söylemleri kuşatan maddi pratikler
de derlemenin birincil derecede olmasa da gündeminde.
Kitabın özellikle ilk yarısının neredeyse Ahmet Midhat kitabı
olacak hacimde bu yazara odaklandığını belirteyim. Ahmet Midhat
ve bilhassa Felatun Bey ile Rakım Efendi ağırlıklı diziliş, kitabın dengesini ve düzenini bir nebze sarsıyor. Bunda kitabın editörlerinden
Monica M. Ringer ile yazarlarından Melih Levi’nin çevirdiği romanın İngilizcesinin yakın zamanda çıkmasının payı var. Bu bakımdan derleme, Türkçe bilmeyen, bu dilin edebiyatına aşina olmayan
okurlara da sesleniyor. Felatun Bey ile Rakım Efendi ile ilgili yazılar,
bu tür okurlar için romanın bağlamını ve önemini vurgulamayı da
amaçlıyor. Ancak her bir yazı, bu romana ve dönem edebiyatına aşina olanlar için de alışıldıktan farklı ya da alışıldığın bir adım ilerisinde okumalar sunuyor.
Metinlere aşina olmayan okurların varlığı, sanırım edebiyat
metinlerine odaklanan yazılarda romanların bazen özete yakın derecede anlatılmasına da yol açıyor. Bu örneklerde hem makale içi
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tartışmanın hem de kitabın düşünce akışının ritmi düşüyor. Bu muhatap çeşitliliğinin ve dil farklarının yol açtığı en önemli sorun ise
maalesef pek çok makalede yazarların ele aldıkları metinlere dair
Türkçe kaynaklarla ilişki kurmaması. Bazen edebiyat metni başka hiçbir kaynak kullanmadan makale yazarı tarafından yakından
okunuyor ve yorumlanıyor, bazen de Türkçe kaynak yalnızca bir
malumatı vermek için kullanılıyor, çoğu zaman yazarlarla Türkçe
metinler arasında teorik bir komşuluk kurulamıyor. Bunda, kaynaklara ulaşmanın zorluğu bir sebep olarak kısmen görülebilir ama bu
durumun akademik ve dilsel hiyerarşilerle ilgili boyutları olsa gerek.
Bazı yazılarda görülen bu kusur bir kenara, kitap, genişletilmiş
ve inceltilmiş bir tercüme telakkisini devreye sokarak ve bu telakkinin değişik veçhelerinin örneği olan on iki makaleyi bir araya getirerek hem Tanzimat edebiyatı fikrini hem de bu dönemin romanlarını
yeni bakışlarla değerlendirmemizi sağlayacak çok önemli bir katkıda
bulunuyor.
Ringer ve Charrière, Osmanlı modernliğini yerellik yabancılık
kutbunun taraflarından birini baskın hâle getirmeden, birini diğerine indirgemeden dinamik bir tercüme süreci olarak düşünmeyi
amaçlamakta. Burada kastettikleri çeviri telakkisi, çizgisel ve tek
yönlü değil, Batı’dan Osmanlı’ya yapılan bir tercüme etkinliğinden
çok, üç boyutlu ve çok yönlü bir tercüme fikri söz konusu. Farklı
yerellikler arasındaki alışveriş kadar, her yerelliğin kendi iç hareketlerini, iç cereyanlarını da dikkate alan bir tercüme anlayışıdır bu.
Giriş bölümünde, Ringer ve Charrière, kitabın yazarlarının, tercümeyi ve kültürel temasları ikili karşıtlıklar üzerinden düşünmeyen,
çeşitli yazı alanlarının etkileşiminin yeni metinsel üretim biçimleri doğuracağına inanan bir perspektiften konuştuğunu belirtirler.
Osmanlı’nın son dönemini ve bu dönemin edebiyatını, özne merkezli bir yaklaşımdan çok faillerin meydana getirdiği terkipler, çeşitli ilişkilerin oluşturduğu düzenlemeler olarak okumayı benimseyen
bir tercüme telakkisinin peşindedirler. Böylelikle Osmanlı modernliğini ilerleme, değişim, kesinti, geçmişin reddi gibi kavramların ötesinde daha çoğul bir şekilde anlama mümkün olabilecektir. Osmanlı
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modernliğine tercüme kavramıyla yaklaşmak, taklit, adaptasyon,
melezleşme gibi kavramların ötesinde modernliği hayal, ifa ve icra
etme süreçlerine dikkat etmek anlamına gelecektir. Kökenlere değil de reformcuların elindeki eski ya da yeni opsiyonları ne şekilde
bir araya getirip yeni düzenlemeler, tanzimler oluşturduğuna dikkat
edilebilir böylece.
Ringer ve Charrière, reformcuların romanı Osmanlı modernliğine dair fikirlerini keşfetmek ve yaymak için bir araç olarak gördüklerini düşünmektedir. Roman, Osmanlı kamusundaki muhataplarına Osmanlı modernliğinin yararlarını anlatacak, daha da
ötesinde bu modernliği ete kemiğe büründürecektir. Romanların
olay örgülerini kat eden, karakterleriyle özdeşleşen okurlar ve dinleyiciler, Osmanlı modernliğinin değerlerini, duyarlılıklarını ve konumlanışlarını tecrübe edeceği için roman, yeni Osmanlı öznesinin
üretim sürecinin önemli bir öğesi olacaktır. Okurla roman kişileri
ve modern Osmanlı öznesi arasındaki bu bağıntılar, çeşitli tercüme
süreçlerinin bu ilişkilerde faal olduğunu göstermektedir.
Zeynep Seviner’in “Thinking in French, writing in Persian: Aesthetics, intelligibility and the literary Turkish of the 1890s” makalesiyle
bu tercüme telakkisinin uygulamalarına geçeriz. Seviner’in makalesinin odağında 1897’de başlayan Dekadanlar tartışması yer alır. Servet-i
Fünun hareketi karşısında alınan konumlara göre gelişen bu tartışmaya dair literatüre özgün bir katkı olan bu makalede, karşıtlarının
Servet-i Fünun’u hem yabancıyla, yani Fransız edebiyatıyla aşırı yakınlık halinde hem de artık geride bırakılması gereken klasik Fars edebiyatından kurtulamamış olarak tanımlaması önemli bir çıkış noktası
olarak belirir. Burada, diller ve zamanlar arası bir tercüme dinamiğinin
içerisinde konumlandırılan Servet-i Fünun’un, dönemin yerleşik edebiyatının statükosunu nasıl sarstığı gösterilir. Servet-i Fünun’da tefrika
edilen Araba Sevdası ve Mai ve Siyah romanlarının ifade ettiklerini ve
1890’larda Osmanlı yazarlık kurumunda yaşanan dönüşümleri de kat
ederek tartışmasını ilerleten Seviner, bir polemiğin söylemsel analizini
modern Osmanlı edebiyat alanının içerisindeki bir yarılmaya ve bu yarılmanın tarihsel anlamına doğru genişletir. Sonraki aşamada da tüm
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bu dinamikler, David Damrosch, Emily Apter, Alexander Beecroft ve
Sheldon Pollock’ın dünya edebiyatı analizleriyle diyaloga girmektedir.
Seviner, ustalıklı bir şekilde Osmanlı yerelliğinin iç dinamiklerine,
farklı yerellikler arasındaki ilişkilere ve yerel edebiyatların dönüşüm
anlatılarını dünya edebiyatı kavramsallaştırmasıyla ilişkilendirmeye
özen gösteren bir makale ortaya koymaktadır.
Seviner’in makalesinden sonra Dekadanlar tartışmasının başlatıcısı olan Ahmet Midhat’a dair makaleler art arda gelmeye başlar. Bu
öbekteki ilk makale, Melih Levi’nin “How not to translate: Cultural
authenticity and translatability in Recaizade Mahmut Ekrem’s Araba
Sevdası and Ahmet Midhat Efendi’s Felatun Bey ile Rakım Efendi”
makalesidir. Felatun Bey ile Rakım Efendi’nin İngilizce çevirmenlerinden biri olan Melih Levi, yazısında Araba Sevdası ile Felatun Bey
ile Rakım Efendi’yi tercüme edimini nasıl izlekleştirdikleri üzerinden birlikte düşünür. Züppelik üzerinden sık sık yan yana getirilen
bu metinlerin daha önce üzerinde pek de durulmamış bir veçhesine
odaklanarak bu karşılaştırmaya özgün bir boyut eklemektedir. Derlemenin genel sorularıyla uyumlu bir şekilde Levi, tercümeyi geniş
bir bağlamda düşünür ve metinlerle tercüme yoluyla karşılaşmanın
lafzi boyutları kadar, bu karşılaşmanın açığa çıkardığı arzu akışlarını, sınır koyma ve sınır aşma pratiklerini de dikkatle inceler. Özellikle Felatun Bey ile Rakım Efendi’de -eleştirmenler tarafından göz ardı
edilen- Rakım ve İngiliz kızlarının Hafız’ın Farsça gazelinin çevirisi
esnasında gerçekleşen girift ve tehlikeli yakınlaşmalarını analiz ettiği kısımlarda Levi, romanın dolaşımda olan yorumlama biçimlerine
yeni bir katman eklemektedir.
Felatun Bey ile Rakım Efendi’nin diğer çevirmeni Monica M.
Ringer ise “Beyond Binaries: Ahmet Midhat Efendi’s prescriptive
modern” makalesinde romanı özellikle kadın ve erkek karakterler arasındaki ilişkilerin çeşitliliğine ve bu ilişkilerin mahiyetine
odaklanarak çözümlemektedir. Karakterlerin bir tür koordinatlar
düzlemini oluşturup birbirine göre konumlandıran Ringer, metnin yakın okumasından sonra Ahmet Midhat’ın Felatun ve Rakım
aracılığıyla farklı Osmanlı modernliklerini nasıl tahayyül ettiğini
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gösterir. Alaturka / alafranga, Doğu / Batı karşıtlığının ötesinde
olan kurduğu karşıtlıkla Ringer, Ahmet Midhat’ın modern Osmanlı öznesini üretmek için romanı nasıl devreye soktuğuna işaret etmektedir. Bu yazının en büyük kusuru, roman dışında hiçbir kaynak kullanmamış olması. Başta Berna Moran ve Jale Parla olmak
üzere Felatun Bey ile Rakım Efendi literatürüyle ilişki kurmaması,
Ringer’ın bu literatürden nasıl ayrıldığını ve yararlandığını tespit
etmemizi zorlaştırıyor.
Owen Green’in “Cultivating Ottoman citizens: Ahmet Midhat
Efendi’s Felatun Bey ile Rakım Efendi with Ali Pasha’s political testament” makalesinde bu sefer Felatun Bey ile Rakım Efendi, Tanzimat’ın
en önemli yöneticilerinden Âli Paşa’nın siyasi vasiyetnamesiyle yan
yana gelir. Green, hem siyasi bir metinle edebi bir metnin karşılaştığı
bir alan kurgular hem de bu iki metnin modernliği ne şekilde tercüme ettiğini gösteren bir analiz sunar. Böylelikle roman, modern Osmanlı öznesinin üretimi tartışmasında konumlandırılmaya devam
edilirken tarihsel ve siyasal bağlam daha ön plana çıkmış olmaktadır.
Green, farklı düzlemlerden iki metnin yakınsadığı anları gösterdiği
kadar perspektiflerin değiştiği, farklılıkların oluştuğu anlara da işaret eder. Felatun Bey ile Rakım Efendi’nin köle baş kişisi Canan da
bu karşılaştırma düzleminde Osmanlı öznesi idealinin ve bu ideale
yönelik özgürleşme ve tabi olma hareketlerinin cisimleştiği merkezî
bir figüre dönüşmektedir. Böylelikle Green, romanın tarihselliğini
ve politikliğini yaygın okumalara nispeten çok daha somutlaştıran
bir okuma önerisi sunmaktadır.
A. Holly Shissler’ın “Perils of the French maiden: Women, work,
virtue and the public space in some French tales by Ahmet Midhat
Efendi” makalesi, Ahmet Midhat’ın Letaif-i Rivayat külliyatında yer
alan “Suizan”, “Cinli Han”, “Çifte İntikam”, “Diplomalı Kız” ve “AnaKız” adlı uzun hikâyelere odaklanmaktadır. Bu metinlerin ortak
özelliği Fransa’da geçmesi ve kadın karakterlere önemli roller atfedilmesidir. Dolayısıyla bu örneklerde dinamik bir tercüme etkinliği
söz konusudur. Bir yandan bu metinlerden bazılarının kökenlerinde
Fransızca yazılmış gazete haberleri, kısa hikâyeler söz konusudur
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ve Ahmet Midhat bu metinleri kendi hikâyelerinin zemini kılarak
genişletme ve detaylandırma içeren bir tür tercüme gerçekleştirmektedir. Diğer yandan Osmanlı toplumu üzerinden tartıştığı bazı
meseleleri Fransız bağlamında kurmacalaştırarak, mesafelenme aracılığıyla bir kültürel tercüme icra etmektedir. Ancak bu uzaklardaki
toplumsal olaylar, cinsiyet dinamikleri, sınıf halleri aynı zamanda
hitap ettiği Osmanlı okurları için ilişki kurulması gereken bir model
olarak sunulmaktadır. Shissler özenle bu tercüme hareketlerini gözlemleyip analiz etmiştir. Metinleri bilmeyen okurlar için metinlerin
anlatıldığı kısımların uzaması makalenin ritmini biraz etkilemesinin
ve Shissler’ın bu hikâyelere dair diğer okumalarla diyaloga girmemesinin dışında Ahmet Midhat külliyatının kıyıda kalmış bu metinlerinin önemleri gösterilerek gündeme getirilmesi oldukça kıymetlidir.
Owen Green’in makalesinde siyaset metniyle edebiyat karşılaşmasını gördüğümüz gibi Ercüment Asil’in “The Tanzimat novel in
the service of science: On Ahmet Midhat Efendi’s American Doctors”
makalesinde de bilim söylemiyle edebiyat söyleminin kesişme tarzları ve bunun Osmanlı modernliği ile ilişkisi incelenmektedir. Asil,
Ahmet Midhat’ın Fenni Bir Roman yahut Amerika Doktorları romanına odaklanarak Osmanlı bilimkurgusunun söylemsel koşullarına
bakmaktadır. Modern bilim söyleminin Osmanlı bağlamına tercüme ediliş tarzıyla Osmanlı’da ilim ve fen ayrımının doğuş koşulları
ve bu ayrımın müphemiyet anları birlikte tartışılırken aynı zamanda
Ahmet Midhat’ın Oscar Michon’un “Amour & Galvanoplastie” metnini nasıl tercüme ettiği, yeniden yazdığı gösterilir. Asil, söylemler
arasında gerilimlerin nasıl giderildiğini ve karşıtlık içindeki kavramların nasıl ilişkilendirildiğini ortaya koymuştur.
Benjamin C. Fortna’nın “Mizancı Murad’s Turfanda mı yoksa
Turfa mı? as historical novel” makalesiyse Mizancı Murad’ın Turfanda mı yoksa Turfa mı? romanının ayrıntılı bir tematik okuması olarak
karşımıza çıkar. Bu sefer romanın altbaşlığındaki “milli roman” ifadesinde hissedilen bir gerilim öne çıkmaktadır: Sonraları Türklükle
ilişkilendirilen ama romanın yazıldığı dönemde daha çok Müslüman
Osmanlılığı ifade eden bu söz, romanın olay örgüsünde de farklı İsla-
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mi yerellikleri dikkate alan bir İslami evrensellikle Anadolu ve Türklük merkezli tonları olan bir tutum arasındaki ilişkide ete kemiğe bürünür. Fortna roman dışında hiçbir kaynakla tartışmaya girmeyerek
ve romanı okumayan Türkçe bilmeyen okurlar için metnin bir tür
özetini vererek makalesini kurgulamıştır. Bu tutum, tartışmanın akıcılığını ve zenginleşmesini etkilemekle birlikte Fortna’nın romanın
tutumunun keskinleştiği anlar kadar hem başlıkta hem de tematik
düzlemde üretilen/sızan belirsizliklere, müphemiyetlere de atıfta bulunması oldukça önemlidir.
Neveser Köker’in “Inconvertible romance: Piety, community
and the politically disruptive force of love in Akabi Hikayesi” makalesiyle birlikte kitabın Osmanlı edebiyat alanında farklı alfabelerde
yazılmış metinlerle ilgisi de görünür olmaya başlamaktadır. Köker,
Vartan Paşa’nın Akabi Hikâyesi ile Tanzimat Fermanı sonrası koşulları birlikte okuyarak Owen Green’in makalesiyle akraba bir girişimde bulunuyor. Düzlemler arasında geçişleri, metnin içiyle dışı
arasındaki hiyerarşiyi alt üst edişi, mikro ve makro düzlemi iç içe
geçirişiyle hem Akabi Hikâyesi okumalarına hem de Tanzimat ile ilgili düşünüşümüze tesir edecek önemli bir katkıda bulunmaktadır
bu makale. Kitabın ana eksenindeki tercüme motifinin çok katmanlılığını gördüğümüz örneklerden biri olan bu makalede Köker, modalite kavramını devreye sokarak Tanzimat’ın siyasal ve ailevi düzlemlerinde ihtida kavramının ne kadar merkezi olduğunu gösterir.
Osmanlılık kavramının neşet edişiyle birlikte dinler ve mezhepler
arası ilişkilerin nasıl kökten değiştiğini siyaset bilimi terminolojisiyle incelikle ortaya koyarken Akabi Hikâyesi’ndeki mezhepleri farklı
iki figürün romantik aşk hikâyesinin bu yeni düzen açısından nasıl
sarsıcı olduğuna da metnin tematik analize ve Chateaubriand’ın Atala’sıyla yakınlık ve farklarına dayanarak işaret etmektedir. Aynı zamanda tartışmasında hem arşiv belgelerini hem de ikincil literatürü
özenle devreye sokmasıyla Köker’in makalesi derlemenin en güçlü
metinlerinden biridir. Ancak bu makale birazdan değineceğim Ayşe
Polat’ın makalesinden sonra yer alsaydı kitabın ana ve alt temalarının sürekliliği bakımından daha iyi olurdu.
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Ayşe Polat, “The late Ottoman novel as social laboratory: Celal
Nuri and the ‘woman question’” makalesinde derlemedeki diğer metinlerden farklı olarak yirminci yüzyılda yazılmış iki romanı analiz
ediyor. Celal Nuri İleri’ni Ahir Zaman ve Tacire-i Facire romanları aracılığıyla yazarın “kadın sorunu”nu nasıl kurmacalaştırdığını
gösterirken Birinci Dünya Savaşı ve hemen sonrasındaki tarihsel
bağlamla bu metinleri ilişkilendiriyor Ayşe Polat. Romanlardan biri
İstanbul’da diğeri Roma’da geçiyor ve bu mekânsal farklılık sayesinde
Celal Nuri, modernlik, kadınlık ve cinselliğe dair fikirlerini nüanslandırma imkânı buluyor. Polat, aynı zamanda romanların söylemiyle Celal Nuri’nin kurmaca olmayan yazılarındaki söylemini de
karşılaştırarak mecranın ve kurmacanın açtığı imkânları gösteriyor.
Böylelikle, tematik bir meselenin bağlam, şehir ve mecra değiştikçe
nasıl yeniden tercüme edildiği okurlara sunulurken alafranga/alaturka karşıtlığının ya da Felatun Bey ile Rakım Efendi başta olmak
üzere Tanzimat romanının meselelerinin nasıl yeni biçimlerde formülleştirildiğine de dikkat çekiliyor.
Polat’ın makalesinden sonra makaleler ise belirli metinlerin çeşitli sorularla okunmasından çok Tanzimat edebiyatını makro düzleminde, dünya edebiyatı tartışmaları bağlamında konumlandırmakla
bağlantılı. Ali Bolcakan’ın “Ottoman Babel: Language, cosmopolitanism and the novel in the long Tanzimat period” makalesi, Tanzimat
edebiyatını Osmanlı Türkçesi dışında diller ve alfabeleri içerecek şekilde düşünmeyi teklif ediyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat
sonrasında üretilen edebiyatı, dünya edebiyatı ve kozmopolitanizm
tartışmaları açısından konumlandırmaya çalışan Bolcakan, hem bu
dönemi anlamak için bu tartışmaların işlevini gösteriyor, hem de
bu tartışmaları nüanslandırmak ve derinleştirmek için dönem edebiyatının açacağı imkânlara işaret ediyor. Osmanlı bağlamının çoğulluğuna ve gerilimlerine yapılan vurguyla kavramsal tartışma iç
içe geçerken Bolcakan, Araba Sevdası ve Fariş eş-Şidyak’ın es-Sâk
ale’s-Sâk fimâ hüvel’-fâryâk’ından alıntılarla metin eleştirisiyle makro analizi diyaloga sokuyor. Makalenin önemli eksiklerinden biri,
önerileri bakımından kuvvetli yakınlıkların olduğu Mehmet Fatih
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Uslu ve Fatih Altuğ’un Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’undan Modern Edebi Kültür kitabının temel pozisyonunu da bu zengin
diyaloga sokmaması.
Kitabın editörlerinden Etienne E. Charrière’nin “Translating
communities: Reading foreign fiction across communal boundaries
in the Tanzimat period,” makalesinin odağında gündelik dilde kullandığımız anlamıyla tercüme pratikleri yatmakta. Osmanlı’da icra
edilen modern edebiyatların özellikle Fransızcadan yapılan çevirilerde Fransızca edebiyatla eşzamanlı bir ilişki kuramadığına, güncel edebiyatı hep geriden takip ettiğine yönelik iddiaları sorgulayan,
Yunanca edebiyattan, Ermenice ve Türkçe edebiyatlara uzanan bir
kapsamda hem Fransızca edebiyatla sanıldığından çok yakın bir ilişki kurulduğunu hem de bu dillerin çeviri pratik ve süreçlerinin birbirine çok benzediğini gösteriyor. Bu dillerin telif edebiyat alanında
kompartmanlar daha sıkıca oluşmuşsa da, diller arası geçişkenlik
daha zayıf olsa da çeviri bakımından ortak bir çeviri cemaatinden
bahsedilebileceğini, seçimlerin ve çeviri tarzlarının hayli paralel olduğunu vurguluyor. Yaygın kanıları sarsması ve getirdiği katkıyla
döneme, metinlere ve çevirilere dair düşünce ufkumuzu genişletmesiyle Charrière’in katkısı çok önemli.
Kitabın kapanış makalesi olan Özen Nergis Dolcerocca’nın “The
Tanzimat period and its diverse cultures of translation: Towards new
thinking in comparative literature” makalesinde de odakta edebiyat
metinleriyle birlikte çeviri pratikleri yer alıyor. Dolcerocca, Osmanlı
edebiyat ortamının ama özellikle de çeviri pratiklerinin karşılaştırmalı çalışan araştırmacılar için ne gibi imkânlar ve zorluklar açtığını
gösterirken statik ölçeklerle bu alanla ilişki kurmaya çalıştığımızda
neleri ıskalayabileceğimizi gösteriyor ve daha dinamik, bağlama
göre değişebilen ölçeklerle hem dünya edebiyatına/çevirisine hem
de Tanzimat edebiyatına/çevirisine bakmamız gerektiğine işaret ediyor. Dolcerocca’nın makalesi alandaki başka çalışmaları kullanması
ve bu çalışmaların ve kendi yorumunun senteziyle Tanzimat’ın çeviri
ortamının serencamını derli toplu sunmasıyla da yararlı.
Ottoman Culture and the Project of Modernity: Reform and
Translation in the Tanzimat Novel, tercüme kavramını asal eksen ala212
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rak dönemi, edebiyatını ve çeviri pratiklerini yepyeni bakış açılarıyla
analiz etmesi bakımından Osmanlı sonrası milli edebiyatları çalışan
araştırmacılar, çeviribilimciler, karşılaştırmalı edebiyatçılar için çok
kıymetli düşünme fırsatları sunuyor. Osmanlı’nın son yüzyılındaki
edebiyatları kavramsallaştırmak için ufkumuzu genişleten bu kitabın en yakın zamanda Türkçeye de çevrilmesi dileğiyle. Edebiyatın
Türk mü Türkçe mi olduğuna dair adlandırma savaşının bol bol husumet üreten ama hiç de üretken ve bereketli olmayan gerilimleri
içerisinde huzursuz ve meraklı okurlar için bu derleme güzel bir düşünce deneyi fırsatı sunacaktır.
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EDEBİYAT VE TIP
2021 Sayı: 16
Monograf, 16. sayısında edebiyat ve tıp ilişkisini merkeze alarak fiziksel hastalıkların metinselleştirilme/söylemleştirilme biçimlerini tartışmaya açıyor. Hastalık/sağlık ve edebiyat ilişkisi, disiplinlerarası Tıbbi İnsani
Bilimler ve Sağlık Odaklı İnsani Bilimler çalışmalarının temel odaklarındandır. Melodramlardan romantik edebiyata, modernist metinlerden
postmodern yazına kadar farklı edebi türler, frengi, tüberküloz, AIDS,
kanser ve veba gibi hastalık ve salgınları kurgusallaştırarak bu hastalıklara
yüklenen toplumsal anlamları gözler önüne sermişlerdir. Öte yandan hastalıkların kurgusallaştırılma biçimleri bu anlamları yaratma, pekiştirme
ve/veya bu anlamlara karşı çıkmada da önemli bir rol oynamıştır.
Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında (ama bu başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla) edebiyat ve tıp ilişkisine yönelik yaklaşımları içeren
özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 1 Haziran 2021 tarihine kadar
info@monografjournal.com adresine bekliyor.
Hastalığın edebi metinlerdeki yazınsal/anlatısal rolü
Hastalığa cinsiyet, queer ve trans çalışmaları odaklı yaklaşımlar
Fiziksel ağrı, acı ve anlatının sınırları
Sömürge ve sömürge sonrası edebiyatta hastalık teması
Hastalığın poetikası; hastalık ve şiir
Edebiyatta hastalıklar ve sınıf temsilleri
Edebiyatta hastane, sanatoryum ve karantina temsilleri
Hastalık ve yaşlılık çalışmaları
Edebiyatta hastalık ve savaş ilişkisi
Edebiyatta hasta beden anlatısı
Edebiyatta pandemi ve epidemi temsilleri
Hastalığın dili: Biçimsel imkânlar
Norm-dışılığın hastalıklaştırılması: Edebiyatta alkolizm ve tembellik
temsilleri
• Distopya anlatılarında hastalık
• Edebiyatta hastalık ve mekan ilişkisi: İyileştiren mekanlar, hastalandıran/hasta mekanlar
• Hastalık ve ekolojik eleştiri ilişkisi
• Edebiyatta hastalık, ırk ve etnisite ilişkileri/temsilleri
• Edebiyatta hastalık ve post-hümanizm çalışmaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LITERATURE AND MEDICINE
2021 Issue: 16
In its 16th issue, Monograf aims to discuss the role and uses of medicine
in literature. The relationship between the two has been one of the focal topics of the interdisciplinary studies of Medical Humanities and Health Humanities. From melodramas and romances to modernist and postmodern
writing, various literary genres have instrumentalized illnesses both in their
form and content. Representations and imaginings of illnesses, pandemics,
and epidemics such as syphilis, tuberculosis, AIDS, cancer and plague have
often revealed, contested, produced or disrupted discourses on social issues
and anxieties.
For this issue, Monograf is seeking contributions on the literary imaginings of
illnesses. Original articles should be submitted to info@monografjournal.com.
The deadline for submissions is 1 June 2021. Topics for submission may include
(but are not limited to):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imaginations and narrativizations of physical illnesses
Illness narratives and gender, queer and trans studies
The narrative limits of pain and ache
Illness narratives in colonial and postcolonial literature
Illness and poetry
Illness and class
Hospitals, sanatoriums and quarantines in literary imaginings
Illness and ageing studies
Illness and war in literature
Narratives of sick bodies
Literary imaginings of pandemics and epidemics
Illness and narratology
Alcoholism and laziness as stigmas
Illness in dystopias
Illness and space: healing spaces/spaces of Sickness
Illness and ecocriticism
Illness and race and ethnicity
Illness and posthumanism
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Genel Kurallar
Değerlendirilmek üzere Monograf’a gönderilen metinler Times New Roman
yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük
sayısı, makale türündeki metinler için 3000-25.000, kitap eleştirisi gibi değerlendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe
ya da İngilizce olmalıdır.
Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (American Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre hazırlanmalıdır.
Yazım Kuralları
Başlık: Makalenin temel kavramlarını, savını ve tartışmalarını yansıtacak
şekilde içerikle uyumlu olmalı, mümkünse 10-12 kelimeyi aşmamalı ve koyu
harflerle yazılmalıdır. Başlık, 14 puntoyla koyu olarak yazılmalı ve içerdiği sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.
Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, yazarın görev yaptığı kurum ve e-posta
adresi bir yıldız işaretiyle başlığa eklenerek ilk sayfanın altında dipnot olarak
belirtilmelidir.
Öz: Makaledeki bilginin ana hatlarıyla tanıtılmasıdır. Türkçe ve İngilizce
dillerinde, birer paragraf halinde yazılmalı ve makalenin başında bulunmalıdır.
Öz, en fazla 250 kelime olmalı, 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe başlık ve Öz’ün hemen altında 5 anahtar kelime
bulunmalıdır. Anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları Abstract’ın altında yer
almalıdır.
Ana Metin: Makalenin ana metni Times New Roman yazı karakteri ile 12
punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
Tablo, Grafik, Resim ve Şekiller: Metinde kullanılan görseller; Tablo 1,
Tablo 2 ya da Grafik 1, Grafik 2 gibi biçimlerde numaralandırılmalı ve metnin
uygun bölümlerine yerleştirilmelidir.
Kaynakça
• Metinde değinilen kaynaklar, yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla düzenlenerek yazılmalıdır.
• Kitap türündeki kaynakların künye bilgilerinde “yayınevi”, “kitabevi”,
“yayınları” gibi ibareler yer almamalı, sadece isim belirtilmelidir.
Örnek: İstanbul: İletişim
			
London: Routledge
• Klasik eserlerin ilk yayım tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda parantez
içinde “Özgün eser 1876 tarihlidir” şeklinde not düşülür.
Kaynakçada yer alan metinlerin künye bilgileri, aşağıda verilen örnekler esas
alınarak yazılmalıdır.
Tek Yazarlı Kitap:
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Çev.). İstanbul: Doğu Batı.
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Çok Yazarlı Kitap:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı.
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
Editörlü Kitap:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.
Editörlü Kitaptan Bölüm:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet
Kalpaklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (s. 403-412). İstanbul: Yapı
Kredi.
E-Kitap:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory.
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the modern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books
Basılı Dergiden Makale:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı.
Yeniyazı, 11, 60-70.
Elektronik Dergiden Makale:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281.
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamında
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2. http://www.monografjournal.
com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf
Ansiklopediler:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Cilt 2, s. 261-263). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
Sözlükler:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Cilt III. (2. Baskı, Cilt 3).
Oxford: Clarenden Press.
-Metinde yapılan referanslarda: (Contemplation, 1989)
Yayımlanmamış tezler:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi
Bey Nasılım. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Gazete yazıları:
Belge, M. (2008, 4 Ocak). Tarih niçin sevilir? Radikal, s.7.
Elektronik gazete yazıları:
Tuğal, C. (2014, 13 Ocak). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.com.tr
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Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times
[Ulusal Baskı.]. s.23.
Röportaj:
Aydoğan, M. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read.
Benjamin C. Fortna ile söyleşi. Monograf. Ocak 2014. Erişim http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf
Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-Metinde yapılan referanslarda: (Kosmos, 2010)
Metin İçinde Alıntı ve Referans Kuralları
• Tek yazarlı kaynaklar:
Metin içinde tek yazarlı bir kaynağa yapılan atıflarda sırasıyla yazar soyadı,
yıl ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir.
Örnek: (Eagleton, 2014, s.203)
• İki yazarlı kaynaklar:
İki yazarlı kaynaklara yapılan atıflarda yazarların soyadları verilmelidir.
Örnek: (Gilbert ve Gubar, 2000, s.37)
• Yazar sayısı ikinden fazla olan kaynaklar:
Yazar sayısı ikiden fazla olan kaynaklara atıfta bulunulurken alfabetik sıraya
göre ilk yazarın soyadı verilerek diğer yazarlar için “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek: (Brooker vd., 2005, s.126)
İlk yazarı aynı olan kaynakları ayırt edebilmek için ikinci ve diğer yazarların soyadları yazılarak devam edilmelidir.
• Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Alıntı yapılan kaynağın yazarı belli değilse, italik harflerle kaynağın adındaki ilk iki ya da üç sözcük yazılır ve tarih eklenir.
Örnek: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi...
College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi...
• Aynı yazara ait kaynaklar:
Yazarları aynı olan eserler eskiden yeniye doğru tarihsel olarak sıralanır.
Örnek: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Dipnotlar:
Metinde dipnotlar, sayfa sonunda yer almalı, metin sonuna ekleme yapılmamalıdır.
• Kaynakların isimleri:
Metin içinde geçen kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, film, video gibi kaynakların isimleri tırnak içine alınmadan italik olarak yazılmalıdır.
Örnek: Mahmut Mutman’ın (2014) The Politics of Writing Islam: Voicing
Difference adlı kitabında (…)
Metinde değinilen makale başlıkları tırnak içine alınmalı ve italik yazılmamalıdır.
Örnek: Şerif Mardin (2002) “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” başlıklı
makalesinde (…)
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• Uzun Alıntılar:
Metin içinde sözcük sayısı 40’ı geçen alıntılar blok halinde verilir. Blok
alıntı soldan 1 tab içeride olmalı, tek satır aralığıyla ve 11 puntoluk harflerle,
tırnaksız olarak yazılmalıdır.
Örnek: Gürsel Korat’a göre (2014)
Görsel dil, doğrudan işaretlerle başlamış bir anlatım sistemidir. İlk alfabe yazıları temelde bazı şekillerin ifadesi için başvurulmuş görsel anlatım araçlarıydı.
Hiyegrolif, yazıdan çok görsel bir tanımlama dilini akla getirir. Aslında temel
olarak bağlı olduğu dilin gramerini değil, görmeyle ilgili bir imgelemi sıraya
koyar (s.182).

• Metin içi kısa alıntılar:
Sözcük sayısı 40’ı geçmeyen daha kısa alıntılar ise metin içinde çift tırnakla
gösterilir.
Örnek: Berna Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s.36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.
• İkincil Kaynaktan Alıntılar
Yararlanılan kaynaktaki bilgi başka bir metinden alıntıysa aktarılan kaynak belirtilir.
Örnek: Çocukluk dönemindeki kişiler-arası ilişkiler komplekslerin temelini oluşturabilir ve ruhun; duygu, tavır, davranış gibi bütün düzeylerinin yapılanmasında rol oynayabilirler (Laplanche ve Pontalis’den aktaran Koçak, 1996).
• Alıntı kullanmadan yapılan referanslar:
Alıntı yapılmadan, başka bir kaynağa bütün olarak göndermede bulunuluyorsa, referans (yazarın soyadı, yıl) şeklinde yazılmalıdır.
Örnek: Ancak, kolektif hafıza, bireysel hafızaların toplamı değil, birbirlerini besleyen ve belirleyen hafıza biçimleridir (Halbwachs, 1994).
Örnek: Rudolf Arnheim’a (1974) göre fotoğraf, insana kendini izlemesine
yardımcı olma, kendi deneyimlerini koruma ve genişletme ve yaşamsal önem
taşıyan iletişimin mübadelesi konusunda imtiyaz sağlamıştır.
Referans gösterilen kaynağın yazarının adı cümle içinde geçiyorsa, adın
ardından parantez içinde yıl ve cümle sonunda sayfa numarası yazılır.
Örnek: Douwe Draaisma’ya (2007) göre belleğin ölümlülüğünde zımnen var
olan geçiciliğe karşı yapay bellekler geliştirerek kendimizi sağlama alırız (s.19).
• Aynı Soyadını Taşıyan Yazarların Çalışmalarına Referans:
Aynı soyadına sahip yazarların metinlerine yapılan atıflarda mutlaka soyadla birlikte yazarların isimleri de belirtilmelidir.
Örnek: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• İki ya da Daha Fazla Kaynağa Referans:
İki ya da daha fazla kaynağa referans yapılması gerekiyorsa yazar soyadları
ve yayın tarihleri aynı parantez içerisinde gösterilir.
Örnek: (Armağan 2011; Esen 2006).
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General Guidelines
Articles submitted to Monograf must use 12 pt. Times New Roman, with
1,5 lines spacing. Required number of words is 3000-25.000 for argumentative
papers and 1000-3000 for book reviews and similar articles. All articles must be
written in either Turkish or English.
Authors must follow the 6th edition of the APA citation style.
Formatting Guidelines
Title: The title of must reflect the essential concepts and arguments of the
article. It must not consist of more than 10-12 words and must be written in 14
pt. bold font. The first letter of each word must be capitalized.
Name of the Author: Author’s name must be placed underneath the title.
Author’s institution and e-mail adress must be included as a footnote to the title.
Abstract: The abstract must be placed above the main body of text, in Turkish and English, one paragraph each. It must be a maximum of 250 words long
and use 10 pt. font with single spacing.
Key Words: 5 key words must be given underneath both the Turkish and the
English versions of the abstract, in respective languages.
Main Body: The main body of text must use 12 pt. Times New Roman with
1,5 spacing.
Tables, Graphics, Pictures and Schemes: Visuals used in the text must be
numbered (e.g. Table 1, Table 2 or Graphic 1, Graphic 2) and placed in corresponding parts of the text.
References
• References should be cited alphabetically, based on authors’ last names.
• In citing the publisher of a book, words like “press” or “books” must be
omitted from the publisher’s name.
Example: İstanbul: İletişim
		
London: Routledge
• If the original publication date of a classic work is known, then the phrase
“First published in [year]” is included at the end of the citation entry in
parentheses.
Below are some basic rules for writing your list of references.
Book with Single Author:
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Trans.). İstanbul: Doğu Batı.
Book with Multiple Authors:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı.
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler:
Cemaat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
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Book with Editor:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.
Chapter from a Book with Editor:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet Kalpaklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (p. 403-412). İstanbul: Yapı Kredi.
E-Book:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory.
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the modern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books
Article from Periodical:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı.
Yeniyazı, 11, 60-70.
Article from Online Journal:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281.
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamında
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2. http://www.monografjournal.
com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf
Encyclopedia:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Vol. 2, pp. 261-263). İstanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı.
Dictionaries:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Vol. III. (2nd Edition, Vol.
3). Oxford: Clarenden Press.
-In-text: (Contemplation, 1989)
Unpublished Dissertation:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi
Bey Nasılım. (Unpublished master’s thesis). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Newspaper article:
Belge, M. (2008, 4 January). Tarih niçin sevilir? Radikal, p.7.
Article from online newspaper:
Tuğal, C. (2014, 13 January). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.
com.tr
Source with Unknown Author:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 December). New York Times
[National Edition]. p.23.
Interview:
Aydoğan, M. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read. Interview with Benjamin C. Fortna. Monograf. January 2014. Link http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf
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Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-In-text: (Kosmos, 2010)
In-Text Citations
• Source with single author:
Author’s last name, the year of publication of their work and page number
are cited respectively, in parentheses.
Example: (Eagleton, 2014, p. 203)
• Source with two authors:
Last names of both authors are cited.
Example: (Gilbert ve Gubar, 2000, p.37)
• Source with multiple authors:
For sources with multiple authors, the last name of the author that comes
first in alphabetical order is followed by the abbreviation “et al.”
Example: (Brooker et al., 2005, p.126)
To differentiate between sources whose first authors are the same, names
of the other authors must be cited.
• Anonymous source:
For sources with unknown authors, the first two or three words of title are
cited in italics, along with the publication date.
Example: As we see in another source (College Cost Book, 1983)...
As we see in College Cost Book (1983)...
• Multiple sources by the same author:
Multiple works of an author are cited in chronological order.
Example: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Footnotes:
Please always use footnotes and never endnotes.
• Titles of the sources:
Titles of books, journals, newspapers, encyclopedia, films, and video are
cited in italics.
Example: In Mahmut Mutman’s (2014) book The Politics of Writing Islam:
Voicing Difference (…)
Titles of articles are given in quotation marks.
Example: Şerif Mardin (2002) argues in his article “Tanzimattan Sonra
Aşırı Batılılaşma” (...)
• Long in-text citations:
Quotations consisting of more than 40 words are given in the form of
block quotations. Block quotations must be 11 pt, single spaced and indented 1
tab from the left margin. Block quotations must not be put in quotation marks.
Example: According to Franco Moretti (2013)
This syntony between modernism and and the metropolis arises first and foremost out of a common enthusiasm for the growing division of labour. In
the theoretical field, it’s the analytical breakthrough of the Formalist school; in
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the artistic field, techniques such as polyphony, rooted in the proliferation of
professional jargons and sectorial codes. Specialism, for this happy generation,
is freedom; freedom from the (narrow) measure of the (bad) taste of the (bourgeois) nineteenth century. (p.34).

• Short in-text citations:
Quotations that are 40 words or fewer are included in the main body and
enclosed in quotation marks.
Example: When talking about narratives centred around female middleclass protagonists Susan Fraiman (1993) observes that they “tend to insist that
personal destiny evolves in dialectical relation to historical events, social structures, and other people.” (p.10)
• Quotations from secondary sources
When using information from a source cited in another source, the secondary source is cited.
Example: Interpersonal relationships during childhood can form the basis
of various complexes and may take part in the formation of all levels of the
psyche such as emotion, attitude and behaviour (Laplanche and Pontalis as cited
in Koçak, 1996).
• Paraphrasing sources
If a source is paraphrased without using a direct quotation, author’s last
name and date of publication must be given in parentheses.
Example: However, collective memory is not a summation of individual
memories but different forms of memories that breed and determine one another (Halbwachs, 1994).
If the name of the author is integrated into the sentence, date of publication
is given in parentheses after the name, and the page number is given at the end.
Example: According to Rudolf Arnheim (1974) photography helps humans view themselves, maintain and expand their experiences, and exchange
important messages (p. 160).
Example: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanence that is implicitly existent in the mortality of memory, we secure ourselves
by developing artifical memories in opposition to the existing inpermanence
(p.19).
• Authors with the same last name:
When citing two or more authors with the same last name, their first names must be given as well.
Example: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• In-text citation of two or more sources
Authors’ last names and dates of publication are enclosed in the same parentheses.
Example: (Armağan 2011; Esen 2006).
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