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ÖZET 
 

Bu tezin amacı kamusal alan içerisinde homososyal bir erkek mekânı olan 
kahvehanelerin erkek egemen toplumun en ideal erkeklik biçimi olan hegemonik erkekliği inşa 
etme, yeniden üretme ve sürdürmedeki rolünü incelemektir. Bu bağlamda başlangıçta cinsiyet 
ve toplumsal cinsiyet kavramları ele alınmış, birbirleriyle karşılaştırılarak aralarındaki farklar 
ortaya konmuştur. Ardından toplumsal cinsiyetin edinilmesini irdeleyebilmek amacıyla 
ataerkillik kavramı ele alınarak incelenmiştir. Son olarak çalışmanın bütünleyiciliği açısından 
erkeklik olgusu ve erkeklik çalışmalarına imkân sunduğu ve zemin hazırladığı için feminizm ele 
alınıp bütün boyutlarıyla incelenmiştir. Çalışma kapsamında alan araştırması için Batman’da 
bulunan 2’si çay ocağı denilen geleneksel, 1’i kıraathane denilen daha çok gençlerin takıldığı 
klasik oyun oynanan, 1’i de cinsiyet profili ve modern manada değişen kafe denilen 4 farklı 
kahvehanede 20 erkekle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak kahvehanelerin toplumun 
dayattığı ideal erkek biçimini çeşitli söylemler ve ritüeller üzerinden üreten ve sürdüren bir 
homososyal alan olduğu argümanına ulaşılmıştır. Ayrıca geleneksel kahvehaneler ve 
kıraathanelerde cinsiyet çeşitliliği açısından değişimin yaşandığı ama bunun çok yavaş 
olduğunu uzun bir süre daha oranın sadece ideal erkeklere açık olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, ataerkillik, sosyalleşme, hegemonik erkeklik, 
kahvehane 

 
Danışman: Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN, Mersin Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, 
Mersin. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to analyse kahvehane(Coffee house) as a homo-social male 
space in the public realm based on its important roles which are construction, reproduction and 
continuation of hegemonical maleness (referring to be a man), as an ideal type of male-
dominant society. In this regard, at the beginning, the concepts of sexuality and gender were 
tackled, their differences were revealed after comparised with each other. After that, the 
concept of patriarchy has been discussed and analaysed in order to study embracing of gender 
roles. Finally, in terms of complementariness of the study, phenomenons of maleness and 
feminism, which enables and provides a basis to study maleness studies, were approached and 
analaysed with their all sides. Within the concept of this study, for the field research, twenty 
face to face interviews with men have been done in Batman in four different kahvehanes (coffe 
house), two of which were traditionally called as çay ocağı (tea house), one is called kıraathane 
(coffe house), to which mostly youth go to play classical plays, and the last one is kafe (cafe) 
which is seen much more modern than other ones and actually not chosen based on gender 
profiles. Eventually, there has been reached the argument that kahvehanes (coffe houses) are 
homo-social fields that produce and maintains ideal male type society imposes based on many 
discourses and rituels. Besides, it has been induced that in traditional kahvehanes and 
kıraathanes, there has been seen a change in terms of sexual variety but this change is so slowly 
and for a long time they will be open and service just for men. 

 
Keywords: Gender, patriarchy, socializing, hegemonic masculinity, coffehouse 
 
Advisor: Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN, Department of Sociology, The University of Mersin, 
Mersin 
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1. GİRİŞ 

 

Toplumsal cinsiyet rolleri bireylerin, sırf kadın ya da erkek olmaları nedeniyle, nasıl 

davranmaları ve davranmamaları gerektiği, yaşanılan toplum tarafından belirlenmesi ve 

kadının- erkeğin belirlenen kurallar dizinine uyum göstermesinin beklendiği kalıplar bütünü 

olarak karşımıza çıkar. Kadın ve erkek yaşadıkları kültürün çatısı altında belli başlı rol kalıpları 

ile kendilerini tanımlamak durumunda bırakılır. Kendini, yaşadığı toplumun alışkanlıklarla 

normalleştiren değer yargılarının dışında tanımlayan erkek- kadın, o toplumca marjinal 

damgası yiyebilirler.  

Cinsiyet kişinin biyolojik yönünü kasteden bir kavram olurken; toplumsal cinsiyet, 

cinsiyetten farklı olarak birey tarafından sonradan sosyalizasyon süreci içerisinde 

edinilmektedir. Yani ‘kadın’ ve ‘erkek’ kavramları sadece fizyolojik farklılıkları çağrıştıran iki 

cinsiyeti karşılamamaktadır. Bu kavramların biyolojik anlamlarının yanında toplumsal 

anlamları da mevcuttur. Kadın üzerindeki cinsiyetçi bakış açısı, söylemler ve pratikleri daha 

belirgin olsa da, erkeğe bakarak da toplumun cinsiyete yönelik değerlerine ilişkin birçok şey 

görebiliriz. Kadınların hangi saatte nerede olması gerektiği, nerelere gidip nerelere 

gidemeyeceği, nasıl davranıp davranmaması gerektiği toplum tarafından öğretilirken, erkeğin 

de toplumsal hayat içerisinde hep var olabilmesi için toplumun erkekten beklediği pratikleri 

sergilemesi, toplumun belirlediği lazım olan kriterleri karşılaması, ‘karı gibi’ gülüp ağlamaması 

beklenmektedir.  

Erkeklik de kadınlık gibi toplumsal cinsiyet kimliği edinme sürecinde erkeğe 

yüklenmektedir ve tek tip bir yapıda değildir. Birden çok hali bulunmaktadır. Toplum tarafından 

erkeğe verilen erkek egemen kültürü koruma ve yeniden inşa görevi erkeğin hem özel alanda 

hem de kamusal alan içerisinde eksiksiz yerine getirilmelidir. Erkek egemen toplumun 

benimsediği ve erkeğe dayattığı erkeklik biçimi hegemonik erkekliktir. Çünkü bu hegemonik 

erkeklik kimliğini benimseyip buna uygun roller edinen birey kendisinden beklenenleri genel 

anlamıyla eksiksiz yerine getirecektir. Bundan kaynaklı özel alanda ve kamusal alana çıktığında 

erkeğe toplum tarafından dayatılan erkeklik kimliği de hegemonik erkekliktir.  

Erkeklik olgusu, kültürel normlarla; askerlik, sünnet, evlilik gibi olguların yanı sıra belli 

davranış ve roller çerçevesinde irdelenmektedir. Erkeklik sürekli başka konumların “ne olduğu” 

hakkında konuşma hakkını kendi elinde tutar. Simone de Beauvoir’in İkinci Cins (1993: 14-44) 

kitabında belirttiği gibi, kendi cinsiyetinden bahsetmeyip, bu sayede kendi bulunduğu 

konumları sorgulama dışı bırakması, erkeklik için bir “iktidar konumu”dur.  

Toplumsal iktidar ilişkileri içinde eril tahakkümün nasıl inşa edildiğini anlamak için 

sadece ailede ve özel alanda odaklanmış erkek egemenliğini anlamak yetmez. İşgücü 

piyasasında, kamusal alanlarda derin kökler salmış, sembolikleşmiş, doğallaşmış iktidar 
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ilişkilerini anlamak için buralarda egemen olan eril iktidarı ve onu olanaklı kılan olguları da 

tartışmamız gerekmektedir. 

1980’lerden önce ataerkillik kavramı indirgemeci, tek boyutlu, tarihsel olmayan bir 

şekilde ele alınıp incelenmekteydi. Fakat 1980’lerden sonra başlayan postmodernizm 

tartışmalarıyla birlikte feminist tartışmaların içerisine alınan erkekliğin de kadınlık gibi sosyo-

kültürel bir inşanın ürünü olduğu ve tek tip bir erkekliğin değil birden fazla erkeklik halinin 

olduğu tezleri ilk erkeklik çalışmalarının konusunu oluşturmuştur. Daha yoğun bir şekilde 

Avrupa’da özellikle 90’ların başında ele alınan erkeklik olgusu Türkiye’de 2000’li yıllarda 

çalışmalara dâhil olmaya başlamıştır.  Fakat kamusal/özel alan ve toplumsal cinsiyet 

kavramlarının birlikte ele alındığı çalışmaların erkeklik olgusu çerçevesinde incelendiği sık 

görülen bir şey değildir. 

Feminizm odaklı çalışmalarda toplumun ideal erkek olarak tanımladığı hegemonik 

erkekliğin, karşı kutba oturtulması ve genellikle de suçlanan taraf olması tıpkı kadınlık gibi 

içinde yaşanılan erkek egemen kültürün dolayımıyla inşa ettiği gerçekliğinin farkına varılması 

ve bunun da sosyal bilimlerde göz ardı edilen günlük hayatın içerisinde aranması gerektiği 

bilinmelidir. Gündelik yaşam içerisinde erkekliğe dair birçok şey bulunabilir. Fakat asırlardır 

gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş sadece erkeklere münhasır bir homososyal alan olan 

kahvehanelerde varlığını korumaya devam ediyor. 

Kahvehane, çalışılması hem çok güç hem de kolay olabilmektedir. Bunu belirleyen de 

elbette ki çalışmacının cinsiyeti olmaktadır. Kadın bir çalışmacının daha önce içerisinde 

bulunmadığı erkeklere özgü bir mekân hakkında söyleyecekleri sınırlı olabilmektedir. 

Cinsiyetimin bana sağladığı avantajın da farkında olarak ve kahvehanelerin sadece erkeklerin 

girip çıkabildiği bir alan olarak dikkatimi her zaman için çekmesi bu çalışmayı genel hatlarıyla 

belirlemiş ve çalışma bu doğrultuda devam etmiştir. 

Batman gibi Mezopotamya ya da Ortadoğu toplumlarında kentsel ve özellikle de kırsalda 

yaşayan erkekler için boş zamanını geçirebileceği en önemli aktivite kahvehanelerdir. 

Kahvehaneler genellikle köy meydanlarda, kentin en işlek yerlerinde veya mahallelerin 

ortasında yer alan; havanın durumuna göre önünde veya bahçesinde oturan, içeride masaların 

etrafında toplaşıp sohbet eden veya oyun oynayan erkeklerle bütünleşmiş bir mekândır. 

Erkekler için hemcinsleriyle, arkadaşlarıyla randevusuz buluşabilecekleri, ev dışında yabancılık 

çekmeden zaman geçirebilecekleri bir ikinci evdir kahvehane. 

Kahvehanelerin yaşadığımız toplumun geçmişinde yer aldığını, şimdisini etkilediğini ve 

geleceğini şekillendirebileceğini söylemek yanlış bir aktarım olmayacaktır. Kahvehanelerle 

sadece sokakta karşılaşmıyoruz TV’lerde, sözlü veya yazılı edebiyatta da sıklıkla karşımıza 

çıkabilmektedir. Geçmişte ve şuanda kimi dizilerde ve filmlerde karşımıza çıkan kahvehane 
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ortak bir mahalleli kimliği ışığında sosyal hayatın ve mahallelinin erkekler üzerinden 

dayanışmasının ortak bir alanıdır. 

Tarihsel geçmişi süresince farklı düşüncelere, statülere, kimliklere sahip bireylerin 

tercihi olan kahvehaneler, toplumsa yaşam içerisinde sürekli bir erkek homososyal alanı olarak 

varlığını korumuş ve sürdürmüştür. Kahvehane gidip gitmemek her ne kadar bir bireyin kendi 

bireysel seçeneği olsa da içinde yaşadığı toplum erkeğin rotasını oraya çevirmesine zemin 

hazırlamaktadır. Her ne kadar kamusal alan içerisinde gündelik yaşamın sıradan bir mekânı 

olarak görülse de, kuralları, değerleri, keskin bir cinsiyet sınırlaması olan bir homososyal 

alandır. Toplumsal cinsiyetin, kamusal alan içerisinde bir mekânda nasıl anlamlandırıldığının, 

burada hegemonik erkekliğin nasıl inşa edildiğinin ve sürdürüldüğünün, ataerkil sistemin 

erkeğe sunduğu gücün hangi ritüellerle müzakere edildiğini irdelemek üzere kahvehanelerin ele 

alınıp çalışılması bu açıdan çok önemlidir. 
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2. KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet 

 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları son zamanlarda üzerinde durulan ve 

aralarındaki farkın belirtildiği kavramlar haline gelmişlerdir. Gelinen aşamada toplumsal 

cinsiyetin cinsiyetten çok daha başka bir şey olduğu algısına ulaşılmıştır. Toplumsal cinsiyet 

konusunu çeşitli yönleriyle irdelemeye başlamadan önce cinsiyet (sex) ile toplumsal cinsiyet 

(gender) kavramları arasındaki ayrımı anlamak gerekmektedir. Toplumsal cinsiyetin ne 

olduğunu genel hatlarıyla belirttikten sonra, toplumsal cinsiyetin oluşumu ve toplumsal cinsiyet 

rollerinin edinilmesi sürecini kavramak çok daha kolay olacaktır. Newman’a göre ‘’Batılı 

modeller “sex” ile kişinin biyolojik durumu kadar anatomik özelliklerini, “gender” ile de sosyal 

ve kültürel rollerin temsilini ifade etmektedirler’’ (Newman’dan aktaran Ersoy, 2009: 210).  

Tam da bu noktada toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramları sosyal bilimler 

literatüründe çokça tartışılmaktadır. Marshall’ın da aktardığı üzere toplumsal cinsiyet 

kavramını sosyal bilimler literatürüne koyan kişi Ann Oakley’dir. Marshall toplumsal cinsiyetin 

kavramının zamanla Oakley’in tanımından kopmayacak şekilde dönüştüğünü ve farklı 

argümanları da içine alacak şekilde genişlediğini aktarmaktadır.   

 

“Toplumsal cinsiyet!’’ (gender) kelimesini sosyolojiye sokan Ann Oakley’e göre 

‘“cinsiyet’ (sex) biyolojik erkek kadın ayrımını anlatırken,  ‘toplumsal cinsiyet' (gender) 

erkeklik ile kadınlık arasındaki buna paralel ve toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye 

gönderme yapmaktadır". Dolayısıyla "toplumsal cinsiyet", kadınlar ile erkekler arasındaki 

farklılıkların toplumsal düzlemde kurulmuş yönlerine dikkat çekmektedir. Fakat bu terimin 

kapsamı, ilk ortaya çıkışından beri, yalnızca bireysel kimliği ve kişiliği değil, ayrıca sembolik 

düzeyde erkekliğin ve kadınlığın kültürel idealleri ile stereotiplerini, yapısal düzeyde ise 

kurumlar ve örgütlerdeki cinsel işbölümünü içine alacak kadar genişlemiştir (Marshall, 

2005: 98). 

 

 Oakley ve Marshall’da da görüldüğü üzere Batı literatüründe belirtilen ve insanın 

biyolojik yönüne atıfta bulunduğu söylenen ‘’sex’’ kavramı, Türkiye toplumu içerisinde cinsiyet 

vurgusundan çok cinsel ilişki, cinsel faaliyet veya cinsellik anlamında kullanıldığı sonucuna 

ulaşılabilmektedir. Batı literatürünün veya batı toplumlarının bu kavrama yüklemiş oldukları 

anlam, kavramın Türkiye toplumunda kullanılışına karşılık gelmediği gözlenmektedir. 

Kelimelerin anlam ve kullanıldıkları yerler bakımından Türkiye sosyal bilimler 

literatüründe tartışmalar vardır. Bazen kelimelerin birbirinin yerine geçtiği kullanımlarda 

mevcuttur. Mualla Türköne, Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü(2005) adlı kitabında 
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“gender” kavramının yerine doğrudan ‘’cinsiyet’’ ve “sex” kavramının yerine ise “cins” kavramını 

yerleştirmiştir. Türköne’nin aktardığı üzere, fizyolojik bakımdan kadın ve erkeğe karşılık cins 

kavramı gelirken; cins kelimesinden türeyen cinsiyet kavramı fizyolojik anlamıyla birlikte 

biyolojik olandan ayırmak ve toplumsal/kültürel özellikleri vurgulamaktadır. O’na göre cins 

kelimesi tek başına erkeklik ve dişilik bildirmezken ondan türetilen cinsiyet kavramı bu görevi 

üstlenmiştir.  

Zehra Dökmen ise batı literatüründe kullanıldığı gibi için ‘’cinsiyet’’(sex) ve “toplumsal 

cinsiyet”(gender) kavramlarını kullanmayı tercih etmiştir. Cinsiyet kavramını insanın fizyolojik 

yönünü tanımlayan, kadın veya erkek olmanın biyolojik yönünü ifade eden, biyolojik cinsiyetine 

dayalı olarak belirlenen bir demografik kategori olarak kullanıldığı dile getirmektedir. Kadın 

veya erkek olarak kabul edilen bireyin kendisinin bir üyesi ve parçası olduğu toplumsalın kendi 

değerleri ışığında inşa ettiği beklenti ve manalara karşılık geldiği kavramın ise ‘’toplumsal 

cinsiyet’’ olduğunu ifade etmiştir. Bu anlatıların ışığında fiziki ayrımlara cinsiyet farklılığı 

şeklinde aktaran Dökmen, bu durumu anne karnına düştüğünde gelip bina edilen ve biyolojik 

bir takım gerekçelerle açıklarken toplumsal cinsiyet farklılıklarına ise sosyalizasyon süreci 

içerisinde kadına ve erkeğe yüklenen, içinde yaşadığı toplumun cinsiyetlerine ‘’yaraşır’’ bulduğu 

duygu, roller ve pratikler arasında ayrımlar olarak ele almaktadır (Dökmen, 2006). 

Kadın ve erkek arasındaki farklar toplumsal cinsiyet kavramını görmezden gelinerek 

doğrudan doğruya cinsiyet(sex) kavramıyla açıklamak geleneksel ve indirgemeci bir yaklaşım 

olacaktır. Sosyal bilimler literatüründe bunun artık geçerli bir paradigma olmadığını 

görmekteyiz. Kadir Canatan’da bu duruma dikkat çekerek cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

kavramlarının farklı içerikleri taşıdığını aktarmakta ve cinsiyetçilik kavramının anlamlarını 

bizlere sunmaktadır: 

 

Cinsiyetçilik kavramı, kadın ve erkek arasındaki farklılıkları tümüyle fiziksel ve 

biyolojik temellere yani cinsiyet (sex) kavramına dayandırmaktadır. Oysa günümüzde bu 

farklılıkların tümüyle cinsiyet olgusuna indirgenmesinin doğru olmadığı kabul edilen bir 

gerçekliktir. Bu çerçeve doğrultusunda cinsiyet (sex) ile toplumsal cinsiyet (gender) 

arasında bir ayrım yapılmaktadır. Cinsiyet, sadece biyolojik kimliğe işaret ederken; 

toplumsal cinsiyet toplumdan topluma, kültürden kültüre değişen psikolojik, sosyal ve 

kültürel farklılıklara işaret etmektedir. Kadın ve erkek arasında sadece cinsiyet farklılıkları 

değil, kültürel olarak inşa edilmiş rol, tutum ve davranış farklılıklarının da bulunduğu kabul 

edilmektedir. Bu tür farklılıkların cinsiyetle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Cinsiyet 

doğumla kazanılmakta, toplumsal cinsiyet ise doğumdan sonra ve toplumsallaşma süreci 

boyunca öğrenilmektedir. Cinsiyet (sex) ontolojik, toplumsal cinsiyet (gender) sosyolojiktir. 

Cinsiyetçilik ile toplumsal cinsiyet kavramları, farklı şeyler olmakla birlikte aralarında sıkı 

bir ilişki bulunmaktadır. Zira cinsiyetçilik, belirli bir toplumsal cinsiyet tanımını 
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gerektirmektedir. Toplumun cinsiyet algısı değişince, bu temel üzerine inşa edilmiş olan 

cinsiyetçilik de tutarlılığını yitirmektedir (Canatan, 2006: 21). 

 

‘’1960’ların sonunda özellikle ABD’de başlayan kadın hareketinin sonucunda ortaya 

çıkan feminizmin sosyal bilimlerdeki etkisi, kendisini kadın araştırmaları (women’s studies) 

olarak göstermiştir’’ (Polat, 2008: 147). Fakat özellikle 1980’lerden itibaren yükselen 

postmodern toplum tartışmalarıyla beraber kadın araştırmaları kavramı yerini cinsiyet 

araştırmaları kavramına bırakmaya başlamıştır. Toplumsal cinsiyeti o ana kadar dikotomik bir 

anlayışla ele alan sosyal bilimlerde cinsiyetin ortaya çıkış ve toplumsal algılanışının 

araştırılmasında azımsanmayacak derecede değişikliklere neden olmuştur. ‘’Toplumsal 

cinsiyete ilişkin algılama ve yorumlamalarda birtakım değişikliklere gidilmesi gerekliliği kabul 

edilmiş ve toplumsal cinsiyet olgusu farklı teorisyenlerce tanımlanmıştır. Bu tanımlamalardan 

bazılarını burada vermek toplumsal cinsiyete yönelik algılamaları anlamak açısından faydalı 

olacaktır.’’ (Zeybekoğlu, 2013: 5): 

 

Demez’e (2005: 29) göre, toplumsal cinsiyet kavramı cinsiyetin biyolojik 

özelliklerinden bağımsız olarak kadın ve erkeğin toplumsal algılanışlarına ve kültürel olarak 

kadın ve erkek olma sürecine işaret etmektedir. Toplum kadını ve erkeği tarihsel süreç 

boyunca bazı alanlara ait kılmakta; yaşanılan toplumsal yapı ve dönem kadının ve erkeğin 

sosyal işlevlerini belirlemektedir. Kadının ve erkeğin görünürlüğü ve değeri yine kültür 

tarafından belirlenmektedir. 

 

Türk’e (2008: 120) göre cinsiyet ele aldığı nesneyi tarihin ve her türlü kültürel 

bağlamın dışında değişmez bir öze sahip olarak değerlendirirken, toplumsal cinsiyet 

kavramı tarihsel ve sosyo kültürel bağlamların farklılaştırıcı etkisinin altını çizmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde cinsiyet belirlenime, toplumsal cinsiyet etkileşime vurgu 

yapmaktadır. 

 

Yüksel’e (2001: 73) göre toplumsal cinsiyet kavramı, (….) kadın ve erkek arasındaki 

toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal tüm farklılıkları içermektedir. Mac 

Kenzie’ye göre, anılan bu farklılıkların doğumdan itibaren egemen ideoloji tarafından 

güçlendirilmekte ve bu yolla etkili bir toplumsal denetim sağlandığını öne sürmüştür. Ivan 

Illich, toplumsal cinsiyet kavramı ile, ‘’asimetrik ve muammalı bir bütünleyicilik’’ 

vurgulandığını öne sürmüştür Toplumsal cinsiyet kalıplarının yardımıyla, erkeklerle 

bütünleşen yerler, zamanlar, aletler ve görevleri, konuşma biçimleri, jest ve kavrayışlar 

kadınlarla bütünleşenlerden ayırt edilebilmektedir. Bu ölçütlerin tümü toplumsal ve kültürel 

normlara göre belirlenmektedir. Başka bir şekilde aktarmak gerekirse bireyin kadın ya da 

erkek olma gibi temel bireysel niteliklerinin ve kişisel kanılarının toplumun kadınlık ve 
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erkeklik normlarına uygun olması gerekmektedir. (….) Bu normlar arasında, kadın ve 

erkeklik rolleri, kadın ve erkeğin kendini sunuş şekli; konuşması, davranış kalıpları ve giyim 

kuşam kodları bulunmaktadır ve bu kalıp ve kodlamalar toplumdan topluma farklılık 

göstermektedir. (….) Özetlemek gerekirse toplumsal cinsiyet kavramı, anıldığı gibi, bütün 

toplumsal kurum ve pratiklerle ilintilidir. 

 

Connell’e (1998: 190) göre toplumsal cinsiyet, insanların eril ve dişil olarak, üremeye 

dayalı bölünmesi kapsamında veya bu bölünmeyle bağlantılı olarak örgütlenmiş pratik 

anlamına gelmektedir. 

Tüm bu kavramsallaştırmalardan yola çıkarak cinsiyetin, bireyin kadın ya da erkek 

olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerine; toplumsal cinsiyetin ise kadının ve 

erkeğin toplumsal olarak belirlenen rollerine ve sorumluluklarına vurgu yaptığının 

söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl 

algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilişkili bir kavram olarak kendini 

göstermektedir. 

Toplumsal cinsiyet, toplumsal değişme ile beraber değişim gösteren kültürel ve 

toplumsal bir olgudur. Toplumsal cinsiyetin edinilmesi ve tahkim edilmesi sürecinde aile 

kurumu başat olmak üzere bütün toplumsal kurumların etkisi görülmektedir. Toplumsal 

cinsiyete dair rol ve sorumluluklar sosyalizasyon süreci içerisinde öğrenilen edinilip, 

pekiştirilmektedir. Bu süreç içerisinde kadına ve erkeğe ilişkin rolleri öğrenen kimse, toplumun 

beklentilerine göre davranmakta bu konuda güçlük çekmemekte hatta çoğu defa farkına bile 

varamamaktadır. Bir başka deyişle toplumsal cinsiyet doğuştan verili bir şey değildir, toplumun 

beklentilerine uygun kadın ya da erkek olma sürecidir. Toplumsal cinsiyet ve farklılıklarının her 

gün yeniden yaşanılan bir süreç olması, toplumsal cinsiyetin sürekli olarak yeniden öğrenildiği 

ve üretildiğinin bir göstergesidir. Kısacası, toplumsal cinsiyet hali hazırda gelişimini 

tamamlamış bir kavram değildir. Connell’in (1998: 191) de belirttiği gibi toplumsal cinsiyet, “bir 

nesne olmaktan çok bir süreç” niteliğini göstermektedir. 

Toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin yukarıda verdiğimiz tanımlamalarda kültürün, 

toplumsal cinsiyete ilişkin algılamalardaki etkisi kendini göstermektedir.  Sosyalleşme bir 

süreçtir ve bu süreç içerisinde karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet farklılıkları kültürden kültüre, 

coğrafyadan coğrafyaya, toplumdan topluma vs. değişiklik gösterebilmektedir. Birçok kültürde, 

toplumda veya farklı inanç topluluklarında erkek ve kadın farklı birer insan bireyleri olarak 

kabul edilmekte; erkek veya kadın olmanın kendine göre rolleri ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. Toplumsal yaşamın tümüne şekil verdiği gibi kadın ve erkek yaşamına da şekil 

veren toplumsal cinsiyet olgusu kaynaklara ve amaçlara ulaşma ve elde etme konularında 

cinsiyetler arası eşitsizlik ve ayrımcılığı desteklemektedir. Ataerkil toplumların toplumsal 
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cinsiyet rol kalıplarına baktığımızda kadın olmaya kültürel açıdan daha az değer biçildiği çok 

açık şekilde gözlemlenebilmektedir. 

 

Giddens (2008: 102), toplumsal cinsiyet toplumsallaşmasının çok güçlü olduğunu 

ve buna meydan okumanın huzursuzluğa yol açabileceğini belirtmektedir. Bir kez toplumsal 

cinsiyet ‘yüklenildiğinde’, toplumun bireylerden ‘kadınlar’ ve ‘erkekler’ olarak 

davranmalarını beklediğini ve bu beklentilerin yerine getirildiği ve yeniden üretildiği yerin, 

gündelik yaşamın pratikleri içinde olduğunu ifade etmektedir. 

 

Gender ve sex kavramlarına ilişkin dikotomik paradigma konusuna burada bir açıklama 

getirmek önemli olacaktır. Bu tartışmalar başlı başına bir çalışmanın konusu olabileceği için 

burada kısaca değinmekte yarar vardır. 1980’lerden sonra özellikle de son yıllarda 

heteronotmativiteyi karşı tarafa oturtan ve cinsel kimliklerin tümünü reddeden, cinsel 

yönelimlerin tümünün normal olduğunu kabul eden “queer hareketi”nin her geçen zaman 

güçlenen karşı duruşuyla beraber, cinsiyetin ikili bir yapıda değil, bireyleri sadece iki cinsiyetle 

tanımlamanın eksik ve son derece indirgemeci bir pratik olduğu şeklindeki düşünce yapısı 

giderek güç kazanmaktadır.  

Renkmen (2012: 12)’ye göre bugün biyolojik cinsiyet değişikliğinin mümkün olduğuna, 

hormon tedavileri ve ameliyatlarla “biyolojik” bir kadının “biyolojik” bir erkeğe veya bir erkeğin 

bir kadına dönüşebildiği kabul edilmektedir. Ancak bu noktada gerçekleşen değişimlerin 

gerçekten “biyolojik” bir değişikliğin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin bir sorgulama 

yapılmaktadır çünkü kromozomları değişmemiş olan, belli anatomik özelliklerinde değişiklik 

yapılan bir bireyin tam bir değişim geçirmiş olup olmadığına ilişkin tartışmalar süregitmektedir. 

 

Fausto-Sterling, insanların ille de erkek ya da kadın olarak kategorileştirilmesine 

karşı çıkmaktadır; ona göre insanları iki cinsiyetten birine ait olarak düşünmek yeterli 

değildir, bazı insanların biyolojik yapıları bu ikili sisteme uymayabilmektedir. Fausto-

Sterling, beş cinsiyetten söz edilebileceğini vurgulamaktadır. Kadın ve erkeğin yanı sıra, 

biyolojik olarak hem erkek hem kadın olanlar (hermaphrodites), baskın olarak erkek olan 

ama kadın özellikleri de taşıyanlar (male pseudohermaphrodites) ve baskın olarak kadın 

olan ama erkek özellikleri de taşıyanlar (female pseudohermaphrodites) vardır. Fausto-

Sterling, çok cinsiyetliliği kabul etmek ve bireyleri ille de ikili sisteme uygun olmaya 

zorlamanın bir ütopya olduğunu ve bazı sorunlara yol açabileceğini kabul etmekle birlikte 

pek çok psikolojik sorunu da halledebileceğini belirtmektedir (Dökmen, 2006: 21). 

 

2.1.1. Toplumsal Cinsiyetin İnşası 

 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

9 

Biyolojik ve fizyolojik cinsiyetimize yüklenen roller kimi toplumsal yapılar tarafından 

kontrol edilmiş, kadın ve erkek rolleri belirli kalıplara sokulmak istenmiş ve tekrardan 

üretilmiştir. Bu üretim ve tekrardan üretim mekanizmasını ‘toplumsal cinsiyet düzeni’ diye 

tanımlamak yerinde olacaktır. Connell, toplumsal cinsiyet düzeni kavramını şöyle 

tanımlamaktadır: “Belirli bir kurumdaki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin etkileşim durumu, o 

kurumun toplumsal cinsiyet düzenidir” (Connell, 1998: 166). Connell’e göre “iş bölümü, iktidar 

yapısı ve kateksis yapısı, her toplumsal cinsiyet düzeninin veya toplumsal cinsiyet düzeninin 

ana unsurlarıdır” (Connell, 1998: 141). Connell, toplumsal cinsiyet rejiminde iş bölümünün 

etkisine ilişkin şu tespitte bulunur: 

 

Erkeklerin belirli bir iş için kadınlara kıyasla daha iyi hazırlandığı veya eğitildiği bir 

yerde, “başvuranlar arasında en iyi” nin seçimi, normal olarak bir erkeğin seçilmesi 

anlamına gelecektir. Üniversitelerin üst basamaklarında erkeklerin neredeyse tam bir 

hâkimiyet kurmaları ise bu dolaylı ayrımcılığın çarpıcı örneklerindendir… Cinsiyete dayalı 

geleneksel işbölümünün güçlü kültürel desteklere sahip olduğu fazlasıyla açık ( Connell, 

1998: 142-143). 

 

Connell’in ulaştığı bu tespit oldukça yerindedir. Günümüzde birçok kurumda var olan 

cinsiyet odaklı iş bölümü, son derece görünür durumdadır. “Kadınların yapabileceği işler” ve 

“erkeklerin yapabileceği işler” şeklindeki ayrım bu tespiti elbette ki doğrular. Connell'e göre, 

toplumsal cinsiyet rejiminin diğer iki unsuru ise “iktidar” ve “kateksis”tir. Ona göre: ‘’İktidar, 

işyerinde, evde veya büyük bir kurumda bir kazanç dengesi veya kaynaklar eşitsizliği olabilir. 

Bir bütün olarak düşünülürse, kurumları, bakanlıkları ve üniversiteleri yöneten kişiler, işleri 

kadınların üst düzeylere ulaşmasını aşırı derecede güçleştirecek biçimde düzenleyen 

erkeklerdir (Connell, 1998: 151).’’ Connell, kateksisi ise şöyle tanımlar:  

 

“Cinsel toplumsal ilişkiler” ile ifade edilmek istenen, bir kişinin başka bir kişiye 

duygusal bağlanımı etrafında örgütlenen ilişkilerdir. Bu bağlanımları örgütleyen yapıya, 

“kateksis yapısı” adını vereceğim. Freud, “kateksis” terimini zihinsel bir nesneye, diğer bir 

deyişle bir görüş veya imgeye bağlanan psişik yük veya içgüdüsel enerjiyi belirtmek için 

kullanmıştı. Ben de bunu, gerçek dünyada “nesneler” ile (yani öteki insanlarla) bir duygu 

yükü içeren toplumsal ilişkilerin kurulmasına genelliyorum. Aynen Freud’un kullanımında 

olduğu gibi, duygusal bağlanmanın yalnızca sevecen değil, aynı zamanda düşmanca da 

olabileceğine dikkat edilmesi önemlidir (Connell, 1998: 156). 

 

Connell’in cinsiyet düzeninin ana ögeleri olarak ele aldığı emek, iktidar ve kateksis 

cinsiyet ilişkilerinin üretimi anlamında çok önemlidir. Onun sözünü ettiği bu ögeler bireyin 
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toplumsal cinsiyetinin inşa edilmesinde öncül roller oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet 

rollerinin üretilmesinde ve inşa edilmesinde kurumlar çok önemli rollere sahiptirler. Bu 

kurumları saydığımızda en başta aile kurumu ardında da devlet gelmektedir.  

 

2.1.1.1. İnşanın İlk Başlangıç Noktası: Aile 

 

Bireye toplumsal cinsiyet rollerinin giydirilmesinde belirli köşe başları vardır. Bu köşe 

başlarının ilki aile kurumudur. Doğar doğmaz hatta çoğu zaman doğmadan önce bile bizlere 

verilecek isimler belli, kullanacağımız kıyafetler1 alınmış durumda, eğer varsa kalacağımız 

odanın dekoru ve rengi belirlenmiş durumda,  önceden alınan ve oynayacağımız oyuncaklarla 

nasıl bir ‘’kız’’ ya da nasıl bir ‘’erkek’’ olacağımız öğretilmeye başlanır. Ailenin erkek çocuğuna 

‘’narin oğlum’’ dediğine ya da kız çocuklarına ‘’Umut, Azat, Salih’’ gibi isimler verildiğine pek rast 

gelemezsiniz. Ailenin toplumsal cinsiyet rollerine uygun büyüttüğü birey, toplumsal alana 

çıktığında toplumda var olan diğer kurumlar da bu ‘’eğitim’’ sürecine devam ederler. 

Egemen kültürün dolayısıyla da ataerkil kültürün bir ürünü olan toplumsal cinsiyet 

rolleri algısı, başta aile olmak üzere toplumsal alanda işlevleyen/işlevlenen diğer kurumlarca da 

bireye aktarılır, öğrenilen ve içselleştirilen cinsiyet rollerini ortaya çıkartır. Toplumun cinsiyet 

algısının işlendiği birey kız ve erkek çocuklarına farklı davranır. Bu farklı davranışlar sonucunda 

kız ve erkek çocukları kendilerine sunulan rolleri oynamayı öğrenir. 

Örneğin oyuncaklar cinsiyet rollerinin içselleştirilmesinde önemli araçlardan biridir. Kız 

çocuklarına oyuncak olarak alınan bebekler onları ileriki rollerine hazırlar. Erkeklere ise 

genellikle top, araba, silah vb. oyuncaklar alınır. Çocukların oynadıkları oyunlar bile şimdiden 

hazırlandıkları cinsiyet rollerinin ürünüdür. Erkekler genellikle ‘’kız oyunu’’ diyerek evcilik 

oynamayı reddederler. Her ne kadar çocukta olsalar erkektirler ve bir erkek gibi güç, strateji 

gerektiren oyunları oynamak isterler. 

Bireyin toplumun cinsiyet rollerinin edinmesinde ailenin ve çevrenin tutumları 

çocukluktan itibaren belirleyici olmaktadır. Çocuk, biyolojik cinsiyeti nedeniyle aile ve 

toplumsal çevre tarafından ‘’kadın’’ veya ‘’erkek’’ olmaya hazırlanmaktadır. Bunun da en 

‘’sorunsuz’’ şekliyle gerçekleşebilmesi heteroseksüel bir aile ortamının varlığına bağlıdır. 

‘’Cinsiyet rolü ile ilgili asıl savunulan görüşe göre rolün öğrenilmesi, toplumsallaşma ve 

içselleşme ile bireyin toplumsal ilişkilere yerleştirilmesini sağlar.’’ (Yıldız Levent, 2015: 17). Aile 

ise bireyi bu role hazırlayıcı önemli bir kurumdur. 

Aile kurumu aracılığıyla ataerkil sistem ve kapitalist düzen kendini yeniden 

üretmektedir. Ailenin yeniden üretimdeki bu önemli rolünden dolayı ataerki ve kapitalist sistem 

                                                             
1 Tabi ki bu kıyafetlerin rengi cinsiyetin kadın veya erkek olmasına göre mavi ya da pembe vs. 

olabilmektedir. 
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ailenin korunması üzerine de işbirliği içerisindedir. İşçi sınıfını en ucuz bir şekilde yeniden 

üretmenin, egemen ideolojiyi sürekli kılmanın temel aracı olan aileye tehdit unsuru olan her şey 

bir anlamda kapitalist sistem içinde tehdit unsuru oluşturmaktadır. Kapitalist sistemin aileyi 

toplumun en önemli unsuru olarak görmesi ve her dönem aile kurumuna bir kutsallık atfetmesi 

bundan dolayıdır. 

Dolayısıyla kapitalizm ataerki ile birlikte var olur. Bunun için de ataerkil cinsiyet 

ilişkilerinin korunması ve yeniden üretilmesi gerekir. Aile ise, kapitalizmin ihtiyaç duyduğu 

kadın-erkek ilişkilerinin üretildiği ve sürdürüldüğü en önemli kurum ve araçtır. 

 

2.1.1.2. Devlet 

 

Birçok siyasal ve toplumsal kavramlarda olduğu gibi ‘devlet’ konusunda da herkesin 

üzerinde uzlaşma sağladığı kesin ve tek bir tanım bulabilmek şuan için mümkün değildir. Bunda 

devlet kurumunun mekân ve zaman parametreleri açısından gösterdiği farklılıklar etkili 

olmaktadır. Günümüzde kullanılan anlamda ‘devlet’ genel olarak 16. yy’dan bugüne meydana 

gelen değişimler nedeniyle önceki dönemlerdeki devlet tanımından son derece farklı özellikler 

taşımaktadır. Devletin yapısındaki farklılaşmalar onun tanımı ve analizi ile ilgili çalışmalarda da 

kendini göstermiştir. 

Vicdanın zorlama ve yaptırım gücü olmadığından kaynaklı insan eliyle oluşturulan 

toplumsal düzeni, insanın vicdanı kuramaz. Bundan dolayı toplumsal yaşamda bireylerin, 

grupların, toplulukların ve hatta toplumların ihtiyaç ve isteklerini, ilişkilerini ve haklarını 

düzenleyen kurallara, yasalara ve bunları uygulayacak kurumlar üstü bir yapıya gereksinim 

duyulmuştur. Buna göre devlet, doğa ve insan arasındaki savaştan doğan, doğa ve insan 

arasındaki savaşın yarattığı ideolojilerle gelişim gösteren, önceden belirlenen sınırlara sahip 

olan ve bu sınırların içindeki insanlara, topluluklara ve toplumlara yaptırım uygulayabilecek 

güce erişmiş örgüt, organizasyon olarak tanımlanabilir. 

Devlet, iç ve dış tehditlere yani karşısında duran her oluşuma karşı egemenliğini zorla 

veya rızayla koruyabilmek için kemikleşmiş değerler üretmek ve bu değerler üzerinden 

varlığını sürdürmek zorunda olan bir yapıdır. Zaten bu devlet yapısı, Platon’un sadece kendi 

yararını düşünen Devleti’nden; 16 ve 17. yüzyıllarda Machiavelli'nin otoriter Devleti’nden; 

Bacon’ın hâkimiyet ve emperyalizmi öngören Devleti’nden; İbn-i Haldun’un kamusal çıkar ve 

ihtiyaçlarını karşılayan Devlet’inden; Grotius'un azınlığın çoğunluk üstündeki yönetme hakkı 

yani köleliği doğal sayan devletinden; Campanella'nın inançlı devletinden; Weber’in şiddeti 

kullanmada meşru bir araç olarak gördüğü Devleti’nden; Hobbes'un kaosun önüne geçmede her 

şeyi mantığa uygun bulan devletinden yani netice itibariyle ancak ve ancak kendi bekasını 
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düşünmek zorunda kalan devlet anlayışından beslenmiştir. Bu değerlerin en başında da 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığını üreten erkek egemen değerler gelmektedir. 

 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını üreten mekanizmaları kapitalist sistemden ve ataerkil 

ideolojiden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Kapitalizm öncesi toplumlarda da var olan 

ataerkil ideoloji, günümüzde kapitalist sistemin ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve devam 

etmektedir. Ataerkil ideoloji; Louis Althusser’in ‘’Devletin İdeolojik Aygıtları olarak tanımladığı 

din, hukuk, eğitim, aile, siyasal partiler, sendikalar, vb. kurumlarda sürekli olarak yeniden 

üretilmektedir’’ (Althusser, 2002). 

Tarih boyunca devletler ve kurumları ya da Althusser’inde deyimiyle onun aygıtları 

toplumsal cinsiyet rollerinin ve ayrımcılığının üretilmesinde ve sürdürülmesinde kilit bir 

noktada yer almıştır. Din, eğitim, ordu, sağlık gibi kurumları vasıtasıyla toplumsal cinsiyet 

alanına karışmakla yetinmemiş, eril hegemonyanın sürdürülmesinin yapı taşı görevini 

görmüştür. Devlet fikrinin kendisinin başlı başına ‘’erkek’’ bir çağrışımı mevcuttur. Örneğin, 

devlet ‘baba’dır fakat buna karşılık Vatan/ana metaforu karşımıza çıkmaktadır. Devlet, eril 

gücün yapısal bir karşılığıdır. Vatan her ne kadar dişil bir tahayyüle sahip olsa da onu kuran 

asker ve/veya politik güç erkek olduğu için devlet ve onun siyasi yapısı eril bir yapı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Cinsel saldırılara dair yasalar, reşit olma ve evlilik yaşı, LGBT2 bireylerine yönelik 

yaptırımlar, meşru ve gayr-ı meşru ilişkiler, kayıtlı veya kayıt dışı doğumlar, aile kurumuna ve 

kadın/erkeğe ilişkin yasal düzenlemeler devletin toplumsal cinsiyet politikalarına dair yalnızca 

birkaç örnek olarak verilebilir. 

Devletin toplumsal cinsiyet alanına karışması kadar karışmaması da bir duruştur. 

Belirleyici bir takım yönleriyle birlikte kamusal alanın dışında konumlandırılan ve bir 

mahremiyet atfedilerek, ‘’özel alan’’ diye kabul edilen aile, sırası gelince devletin müdahale 

etmek konusunda uzak durduğu toplumsal bir kurumdur. Kamusal alan eril, çoğunlukla da 

erkek egemen bir alandır. Fatmagül Berktay’a göre, devlet kamusal alanı bir takım yasalarla 

çevreleyip bireyin özgürlüğünü sınırlandırırken özel alana böyle bir yönelimde 

bulunmamaktadır. Berktay’a göre devlet bunu bireylerin güvenliği için yapmaktadır fakat bu 

alan sadece erkeklere açık ve onun hizmetine sunulmuştur. 

 

Devlet “birey”in haklarını, yaşamını ve mülkiyetini güvence altına almak üzere 

yasalar ve kurallar koyarken, yani kamusal alanda onun özgürlüğünü sınırlarken (ki bu 

alanda kadın zaten yoktur), özel alan özgürlüğünü yaşadığı yer haline gelir. Kamusal 

                                                             
2 Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender. LGBTT, LGBTİ, LGBTQ şeklinde ifade biçimleri olmakla 

birlikte, yaygın kullanımdan ötürü LGBT tercih edilmiştir. 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

13 

yaşamın aile yaşamından koparılmasıyla birlikte kadınlar aile ve özel yaşam içinde 

konumlandırılır (Berktay, 2010: 38). 

 

Erkek egemen bir toplumda kamusal alan erkeklerin egemenliğine bırakılmış bir 

toplumsal alandır. Kamusal alan içerisinde erkekler diğer erkeklerle sürekli rekabet ve çatışma 

içerisinde olmak durumundadırlar. Rekabet konusunda herhangi bir müdahalede bulunmayan 

devlet çatışmanın önüne geçebilmek için kamusal alana karışmak zorundadır. Kamusal alana 

karşılık gelen özel alanda ise birey (burada erkek akla gelmektedir) herhangi bir engellemeye 

maruz kalmadan istediği gibi davranabilir. Bunun temel nedeni de özel alanın erkeğin 

egemenliğini inşa ettiği ve pekiştirdiği kendi otonom alanıdır.  

Evlilik durumunda kadının erkeğin kütüğüne geçmesi, kadının ve doğacak çocuk ya da 

çocukların erkeğin soyadını taşıması, soyun erkek /baba/ata üzerinden sürdürülebilmesi devlet 

tarafından yasalarla güvence altına alınmaktadır. Yine evlenmeden evvel baba/erkeğin soyadını 

taşıyan kadın evlendikten sonra yine erkeğin soyadını alarak adeta ‘’malik’’ değiştirir. Bir 

sahipten bir sahibe daha direkt ifade etmek gerekirse bir erkekten bir diğerine ‘‘bağımlı’’ olur. 

Buna göre kadınlar birer meta olarak toplumda konumlandırılmaktadırlar.  Böylelikle ataerkil 

düzen koruma altına alınmaktadır. Doğum veya kürtaj gibi konularda kadının kendi bedeni 

üzerindeki tasarruf hakkı tarihin eski çağlarından günümüze kadar elinden alınmış ve devletin 

kontrolü altına alınmaya çalışılmıştır. Örneğin;  

 

[Orta Çağ Avrupa’sında birçoğu] yoksul köylü ya da yoksul kentli kökene sahip 

milyonlarca kadın, yüzyıllar boyunca zulme ve işkenceye maruz kaldıktan sonra cadı olarak 

yakıldı, çünkü bu kadınlar, kendi bedenleri, özellikle doğurgan güçleri üzerindeki 

bağımsızlıklarının bir kısmını kaybetmemek için uğraştılar. Cadılara yönelik kilise ve devlet 

saldırısı, yalnızca kadın cinselliğini bağımlı hale getirmeyi değil, daha çok, kürtajcı ve ebe 

olarak yaptıkları uygulamaları hedeflemiştir. Kadınlara karşı verilen bu savaş, en az üç 

yüzyıl boyunca sürdü. (Mies, 2012: 145-146).  

 

Bunca uzun zamandan sonra dünyanın birçok yerinde kadınlar hala daha kendi 

bedenleri ve yaşamları ile ilgili en temel hakları olan söz hakkını geri alabilmek için ‘zorlu’ bir 

mücadele vermeye devam etmektedirler. Öte yandan erkekliğin en ideal hali olan hegemonik, 

heteroseksüel erkekliğin inşa edilmesinde, yeniden üretilmesinde ve sürdürülmesinde aktif 

görev almaktadır. Devletin kadınlara ve LGBT-İ’ye yönelik tutumları buna işaret eder.  

İleride daha ayrıntılı olarak da değineceğim birden fazla erkeklik halinin olduğu gerçeği 

çok önemlidir. Toplumda erkeklere dayatılan tek tipçi, ataerkil değerlerle donanmış hegemonik 

erkeklik hali toplumun tüm kurumları tarafından erkeklere giydirilmeye çalışılan bir kimliktir. 

Hegemonik erkeklik dışındaki erkeklik hallerinin tümü sağlıklı toplumun ‘’yapıtaşı’’ olan 
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egemen aile yapısını tehdit ederken, eril hegemonyanın sarsılmasına neden olur.  Bu nedenle 

hegemonik erkelik dışındaki erkeklik halleri kimi devletlerde ve toplumlarda suç kabul 

edilirken, kimilerinde ise tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak bakılmıştır. Kendini 

egemen erkeklik değerleri üzerinden sürdüren ordu, emniyet gibi güvenlik kurumlarında ise bu 

değerlere zarar verdikleri düşüncesiyle ‘’çürük, iş görmez’’ gibi kategorik, dışlayıcı ve aşağılayıcı 

yaklaşımlarla damgalanmaktadırlar. Segal’in aktardığı üzere: 

 

Ordu ve polis şiddet kullanma yetkisi olan devlet kurumları, meşruiyetlerini büyük 

ölçüde, abartılmış cinsiyet ideolojilerinden alırlar: Güçlü, aktif, ‘koruyucu’ erkekler zayıf, 

pasif, savunmasız kadınları korumalıdır. Örneğin, erkeklere verilen askerlik eğitimi özellikle 

belirli bir saldırgan erkeklik tipini yaratmayı amaçlar; orduda talim çavuşları acemi erlere, 

askerce bir erkeklik vererek ‘sertleştirmek’ için ‘karı’, ‘amcık’, ‘ibne’ gibi oldukça sık 

rastlanan hakaretlerde bulunurlar. … Erkeklerin askeri eğitimi ve bunun bir ‘Top Gun’, 

‘Rambo’ erkekliği ile kültürel alanda kutsanarak temsil edilmesi, hem genelleşmiş bir kadın 

düşmanlığı hem de birçok erkeğin günlük hayatta kadınlara –ve diğer erkeklere- yönelik 

şiddeti benimsemelerini (veya uygulamalarını) teşvik etmiştir (Segal, 1992: 133). 

 

Segal’in de dikkat çektiği ataerkil ideolojinin  bir yapı içerisinde egemen erkeklik hali 

dışında tehdit oluşturduğu için başka bir erkeklik haline veya erkeklik hallerine yer yoktur. 

Egemen erkek kültürünün yeniden üretilmesinde ve sürdürülmesinde devlet çok önemli bir 

konuma sahiptir. Tüm kurumları ve yasalarıyla da bu tavır oldukça belirgin olup devamı 

konusunda son derece katı ve nettir. 

 

2.1.1.3. Medya 

 

Devletin ideolojik aygıtlarından biri olan medya toplumsal cinsiyet rollerinin 

üretilmesinde, kadın ve erkek olmaya yönelik yeni anlamlar yüklemede ve bu anlamları 

yaygınlaştırmada en etkili araçların başında gelmektedir. Özellikle televizyonda yer alan diziler, 

çeşitli programlar, reklamlar aracılığıyla cinsiyet rollerine ilişkin toplumsal kalıpyargıları3 

pekiştirir bir görev görmektedir. Nasıl davranacağımız, konuşacağımız, giyineceğimiz, 

görüneceğimiz, neyi düşünüp neyi düşünmeyeceğimiz, ne yiyeceğimiz vs. medya tarafından 

kanalize edilmektedir. Bu manipülasyonu medya son derece cinsiyetçi bir dille yapmaktadır. 

Medya,  cinsiyetçi söylemleri dağıtır, kadını metalaştırırken kadının cinselliğini ve 

emeğini birer sömürü aracına çevirir. Kadın ya toplumsal cinsiyet düzeninin ona yüklediği ve 

                                                             
3 Kalıpyargılar, bir gruba ilişkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi içeren bilişsel yapılardır (Dökmen, 

2006: 31) 
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ondan beklediği roller çerçevesinde ya da metalaştırılan bedeni kamusal alanda yer almaktadır. 

Her iki şekilde de kadın kapitalizm için hem pazardır hem de meta. 

 

Aynı şekilde erkeklik de medya tarafından idealize4 edilerek sunulur. İlker 

Erdoğan(2011: 59-65), popüler erkek medyasında uygun ve kabul edilebilir erkeğin; spor 

yapan, sağlığı konusunda dikkatli davranan, başarılı bir cinsel hayata sahip olan, moda ile ilgili 

son gelişmelerden haberi olan, beslenmesine dikkat eden olarak idealize edildiğini söyler. 

 

Popüler kültürde, vücut geliştirme, sağlık, enerji ve doğallık vurgusu ile bir yaşam 

biçimini hatırlatan beyaz erkekliği ifade etmekte... Erkek dergilerinde de öncelikli hedef; 

sertlik görüntüsü sunan kas kütlesini arttırmak, ideal, sert başarılı, zengin, tüysüz ve yanık 

tenli, (sınıf olarak) beyaz erkeğin bedenini inşa etmektir ve ideal erkek bedeni, 

şekillendirilmiş modeller ile yansıtılmaktadır (Erdoğan, 2011: 59). 

 

Medyanın en etkili araçlarından biri de reklamlardır. Pazarlanmak istenen ürünlerin 

tanıtımında hitap edilen kesimin cinsiyeti önem teşkil etmektedir. Hedef kitlenin erkeklerin 

oluşturduğu reklamlarda kadın bedeninin sunulması normal karşılanmak da hatta pazarlama da 

olmazsa olmazdır. Böylece ürünle birlikte kadının bedeni de sergilenerek metalaştırılmaktadır. 

Kadının cinselliği pazarlanmak isteyen ürüne olan ilgiyi arttırmanın bir aracı olarak 

kullanılmaktadır. Hedef kitlenin kadınların oluşturduğu reklamlarda ise aynı şekilde kadın 

metalaştırılmaktadır fakat hedef kitlenin erkeklerin oluşturduğu reklamlardan farklı olarak 

kadının bedeni değil emeği metalaştırılmaktadır. Erkeğin pazarlanmak isteyen ürünle olan 

bağını kurmak ve/veya güçlendirmek için kadının bedeni ve cinselliği kullanılırken; hedef 

kitlenin kadınların oluşturduğu ürünlerin reklamlarında ise romantizm ve duygusallığın hâkim 

temalar olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte sembolik etkileşimciliğin önemli 

temsilcilerinden olan Amerikalı sosyolog Erving Goffman reklamlarda ürünlerin 

pazarlanmasında insan bedeninin sunulmasının yanında aynı zamanda bu reklamlar erkek ve 

kadın bedenleri için belli bir standardizasyon da çizdiğini savunmaktadır. 

 

Reklâmlarda kullanılan basmakalıplarla ilgili olarak Amerikalı sosyolog Erving 

Goffman, kitle tüketimi ve ürün reklâmının “dişilik” ve “erkeklik” tiplerini şimdiye kadar 

görülmedik boyutta standartlaştırdığını ve genelleştirdiğini belirtmektedir. Goffman, tanıtım 

materyallerinin analizi konusundaki sözsüz ifadelerle ilgili araştırmasında erkek 

karakteristiğinin nasıl baskın, bedenen üstün, uzman ve öncelikli; buna karşılık kadın 

karakteristiğinin ikinci sınıf, kuvvetsiz, bilgisiz, pasif ve bedenleri elde edilebilir olarak 

düzenlendiğini ortaya koymaktadır (Goffman’dan aktarandan aktaran Erdoğan, 2011: 29). 

                                                             
4 Hayalde mükemmel olanı canlandırmak 
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Mutfak malzemeleri reklamları Goffman’ın aktardığı şeye iyi örnek teşkil edebilir. Kadın 

evdeki herhangi bir kirle “mücadele ederken”, elinde söz konusu kiri ortadan kaldıracak bir 

araçla bir erkek çıkar gelir ve “fedaisi” olarak yardımına koşar. Veya erkekler reklamlarda ya da 

fragmanlarda genellikle “uzman ya da eksper” olarak aniden ortada beliriverir. 

İnsanın bedeni kadın ya da erkek fark etmez bir yönden pazarlanacak bir mal haline 

dönüştürülürken, öteki taraftan da olması gereken olarak çizilir. Potansiyel tüm tüketicilere 

nasıl olmaları gerektiği ve neyi istemeleri gerektiği reklamlar aracılığıyla kodlanmaktadır. 

Kadın; ince, uzun, güzel, bakımlı, çekici ve baştan çıkarıcı olmalı, erkek de uzun, kaslı, yakışıklı, 

bakımlı ve karizmatik olmalıdır. Bunların dışında olanlar ideal olarak kabul edilmez, 

edilmemelidir. İzleyici söz konusu ürünü kullandığı vakit onlara gösterilen kadın ya da erkek 

gibi olabilecekler algısı işlenir. Bunun yanında reklamlar yoluyla bireyelere toplumsal cinsiyet 

rolleri de hatırlatılır ve böylelikle her reklamla yeniden üretilir. Kadın ve erkeğin oynadığı 

reklamlar doğrudan doğruya kendilerini ilgilendiren toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgilidir. 

 

Yapılan bir çalışmanın verilerine göre, kadınların kullanıldığı reklamların %75’ini 

banyo ve mutfak ürünleri oluşturmaktadır. %56’sında da ev kadını olarak 

gösterilmektedirler. Temizlik, kişisel bakım, mutfak ürünleri, beyaz eşya gibi ürünlerin 

reklamında kadınlar kullanılırken, kadınların ev ve aile alanına aidiyetleri vurgulanır. 

Erkeklerse daha ziyade evin dışında kalan, iş, otomobil gibi reklamlarda boy göstermektedir 

(Yıldız Levent, 2015: 14). 

 

Evin içinde yaşayan bireylerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen, lezzetli yemekler yapması 

beklenen, erkeğin yokluğunda evi yönetmesi beklenen, ailesi için kendini feda etmesi beklenen 

insan annedir. Bu çerçevede olan reklamları izlediğimiz zaman baba ya ortalıkta yoktur ya da 

olsa bile sofranın bir köşesine oturup annenin yaptığı lezzetli ve sağlıklı yiyecekleri tadar, etrafa 

gülücükler saçarak böyle bir kadına sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğu mesajını verir. 

Reklamların dışında, televizyonlarda oynayan dizililer, sinema filmleri veya programlar 

da toplumun bireylerde inşa etmeye çalıştığı toplumsal cinsiyete dair kodları güçlendirir bir 

roldedir.  Bu açından toplumsal cinsiyet düzeninin medya üzerinde bir hegemonya kurduğunu 

söyleyebiliriz. Elbette ki medya patronlarının hemen hemen tümünün erkek olması da bu 

durumu ortaya çıkaran nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

2.1.1.4. Sokak 

 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

17 

Erkin sahnesi olan mekânlar, iktidarı inşa eden ya da var olan iktidarı sağlamlaştıran 

öğeler olarak mevcudiyet gösterirler. Devlet erkinin, mekân üzerinden kendisini 

konumlandırması, mekân ve iktidarın kendi aralarında kurduğu ilişkinin boyutunu bizlere 

göstermektedir. 

 

Kentsel mekân, toplumsal cinsiyet, sınıf ve din kimlikleri gibi özelliklerin 

konumlandığı yerdir. Mekân-insan ilişkisi ve buradaki yaşam pratikleri basit bir sonuç 

olmaktan öte, politik ve ekonomik sonuçları olan bir toplumsal belirlenmişlik halini ortaya 

koyar. Toplumsal cinsiyetle mekân arasındaki ilişki, zamanla cinsiyet rollerindeki ve 

tanımlarındaki değişime paralel olarak farklılaşabilir (Çakır, 2013: 98). 

 

Sokak, toplumsal cinsiyet düzeninin en yoğun şekilde kendini hissettirdiği önemli 

toplumsal mekânlardan biridir. Sokak, tüm bu şeyden evvel toplum tarafından 

cinsiyetlendirilmiştir. Kamusal alanın tümünde olduğu gibi burası da eril bir alandır. Bir başka 

deyişle sokak, erkek bir alandır. Sokağın bizatihi kendisi erkek öncelikli bir mekândır. Connell’e 

göre; “sokak büyük bir erkeklik/kadınlık biçimleri ve cinsellik tiyatrosudur” (Connell, 1998: 

182). Yine Aslı Zengin’e göre bir önceki ifadeyle benzer şekilde kadınların toplumsal cinsiyetinin 

şekillenmesinde sokağın büyük ve önemli bir rolü var. O’na göre erkek egemen toplum kendini 

yaşatacak ve yeniden üretecek bir şekilde sokakları ve burada bulunan mekanları inşa ederken 

aynı zamanda bu mekanlar için kendi doğasına uygun şekilde yeni pratikler üretebilmektedir. 

 

Kadınlara dair mekânsal düzenlemeler ve temsiller, özellikle sokaklarda kadınların 

toplumsal cinsiyet, cins ve beden eksenindeki kimliklerinin şekillenmesinde etkin olarak 

önemli rol oynuyor. [.…] ataerkil normlar, sokaklarda varlığını yasallaştırarak, mekânların 

belirli bir biçimde kurulmasına, şekillenmesine ve örgütlenmesine yol açarken, aynı 

zamanda bu mekânlara ait uygun davranış biçimlerini de beraberinde tanımlıyor (Zengin, 

2013: 269). 

 

Kadınlar sadece toplum tarafından kendilerinden beklenen rollerini sergiledikleri 

zaman sokakta bulunabilirler bu da belirli güneş batana kadar belirli saatler içerisinde 

geçerlidir. Belirlenen bu saatlerin dışında sokakta bulunup beklenen rollerin dışında davranış 

sergileyen kadınların başına gelen her münferit olay meşru olarak görülebilmektedir. Bu saatler 

dışında sokaklar tamamen erkeklerindir ve onlara bırakılmalıdır. Kadın için zaten tekinsiz olan 

sokaklar bu saatler dışında tamamen güvensiz olabilmektedir. Erkekler dışında sokakta bulunan 

her kesim için bunlara LGBT-İ bireyleri, kadınlar için birer korku alanlarına dönüşmektedir. 
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Eğer bir kadın “hafif” davranmayı göze alıyor ve “orospu” yaftasını kabulleniyorsa, 

aynı zamanda erkeğin cinsel tacizini de hak etmiş sayılıyor. Dolayısıyla kadın cinselliğinin 

toplumdaki sunumu ya da pratiği “orospu” bedeninin sembolik işleviyle düzenleniyor ya da 

yasaklanıyor (Zengin, 2013: 269). 

 

Connell’e göre sokak erkeklerin egemenliği altındadır: 

 

Sokak ıslık çalıp laf atma gibi görece hafif tacizlerden fiziksel sarkıntılık ve tecavüze 

kadar, kadınlara yönelik pek çok sindirme eyleminin gerçekleştiği ortamdır. Eylemin 

yükselişinin nerede duracağı her zaman önceden kestirilemediğinden, şehrin büyük bir 

bölümünde kadınlar, özellikle hava karardıktan sonra nadiren sokakta yürürler. Öyleyse 

sokak, erkeklerin işgali altında olan bir bölgedir. Genç yetişkin erkeklerin yoğunlaştığı yerler 

ise en korkutucu ve tehlikeli olanlarıdır. (.…) Kadınlar genellikle bu tür ortamlardan uzak 

dururlar; ama kadınların kendilerine ait özel bir sokakları olmadığı ve onlara kucak açan az 

sayıda halka açık bina bulunduğu için en geçerli seçenek ev olur (Connell, 1998: 181-182). 

 

Sokakların erkeklere has alanlar olduğunun bir göstergesi de onların davranış 

özgürlükleridir. Erkekler sokak da egemen erkek rollerine uygun davrandıkları zaman 

kendilerinin güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir olay yaşanma ihtimali oldukça düşüktür. 

Kadından ise giyinmesine, yürümesine, gittiği yerlere, konuştuklarına kısaca davranış 

örüntülerinin tümüne dikkat etmesi beklenmektedir. Erkekler kadınların bir takım 

davranışlarını bir davet olarak algılayabilir. Erkek sokakta istediği zaman duygularını özgürce 

yaşayabilir hatta zaman zaman abartarak da yaşayabilir. Bundan dolayı sokak da askerlik, okul, 

kahvehane gibi kamusal alan içerisinde bulunan birçok eril alanda olduğu gibi erkekliğin 

yeniden üretildiği ve tahkim edildiği alanların başında gelmektedir. 

Avcılık ve toplayıcı topluluklarının en belirgin ve en önemli özelliklerinden biri ‘’iş 

bölümü’’nün olmasıdır. İş bölümü ilk olarak yaş ve özellikle de cinsiyete bağlı olarak aile 

içerisinde doğar. Neolitik köyde, erkeklerin hayvan, kadınların bitki yetiştirmekle ilgilenmeleri 

biçiminde bir işbölümü görülür. Dolayısıyla iş bölümünün cinsiyetlendirilmiş olduğunu 

söyleyemek yanlış olmayacaktır. İş bölümü olgusunun günümüze kadar süregeldiğini görmek 

mümkündür. Toplumun her alanında görülmektedir. Bunların en önemlilerinden biri de 

sokaktır. Kamusal alanın daha göz önünde bulunan alanlarında gözler görülür bir şekilde erkek 

istihdamı dikkat çekmektedir. Örneğin, taksi şoförleri erkek yoğunlukludur, işletmecilerin çoğu 

erkelerdir. Marjinal meslekler hariç sokakta görünürde olan çoğu mesleği icra edenler 

erkeklerdir. 

Kahveler, erkekliğin yeniden üretildiği mekânlardan biridir. Connell, sokaktaki işbölümü 

ile ilgili bize şunları aktarır: 
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Sokakta pek çok iş yapılır. Çocuklarla ilgili işlerin hemen hepsi, örneğin bebek 

arabalarında çocukları gezdirmek gibi, kadınlar tarafından yapılır. Alışverişin ve fahişeliğin  

büyük bir kısmı da öyle. Gazete, yiyecek ve diğer küçük nesnelerin satışı ise karmadır. Araba, 

kamyon ve otobüs kullanma, küçük suçlar ve polislik, araba tamirciliği ve doğrudan sokağın 

kendisi, öncelikle erkeklere aittir (Connell, 1998:181). 

 

Connell’in aktardığı, sokaktaki söz konusu işbölümünde egemen erkeklik değerleriyle 

kuşanmış erkek dışındaki insanlara büründükleri kimlikleriyle yer yoktur. Demez, ‘’Türk 

toplumunda genellikle kadınların erkeksi olmalarının bir üstünlük olarak algılanırken, 

erkeklerin kadınsı özellikler göstermesinin ayıplandığına, bir dışlanma nedeni olarak 

görüldüğüne dikkat çeker. “Erkek Fatma”, “Anadolu kadını”, “hanım ağa” gibi tanımlamalar 

kadını yücelten kavramlar olarak kullanılmaktadır (Demez, 2005: 134).’’ Bundan kaynaklı da 

kadın sokakta yer alabilmek için, erkeklerin konumlandığı bir mekânda “erkek gibi” olmalı ona 

göre davranmalıdır. Bir kız çocuğunun ebeveynleri tarafından erkeksi bir tarzda yetiştirmek 

kendileri için gurur duyulacak bir durumdur. “Erkeksi” davranışlar gösterdiğinde “helal olsun, 

erkek gibi kadın” takdirini hak eder. 

Kentler, özellikle kamusal alanlarıyla erkeklerin gücü elinde bulundurdukları 

mekânlardan biri olmuştur. Kadınlar ise daha çok kentin fazla görünür olmayan, ücrada kalmış 

mekânlarını kullanmak zorunda kalır. Daha genel bir ifadeyle tanımlamak gerekirse kentler gibi 

kamusal alanlar erkeklerin tekeline sunulmuş ve kadınlar, çocuklar gibi erkeklik tanımı 

içerisinde değerlendirilmeyenler için emniyetli mekânlar olarak değerlendirilmezler. Özellikle 

Türkiye gibi, tutucu ve erkek egemenliğinin yoğun bir şekilde kendini kabul ettirdiği 

coğrafyalarda kent hayatı bariz bir şekilde erkeklerin egemenliğindedir. 

 

2.1.2. Toplumsal Cinsiyet İlişkileri 

 

Toplumsal cinsiyet ilişkilerini strüktürel açıdan irdelediğimizde karşımıza tek boyutlu 

kadınlık veya tek boyutlu bir erkeklik çıkmaz. Bunun nedeni de toplumun homojen bir yapıda 

olmamasından kaynaklıdır. Cinsiyet dışında dinler, toplumsal sınıflar, ırklar bunların ortaya 

çıkmasında ve belirlenmesinde ön plana çıkan diğer parametrelerdir. Yüksek statüdeki bir 

erkeğin daha düşük statüdeki bir erkekten daha çok sömürülmesini ya da köylü bir kadının 

kentli bir kadından daha çok ezilmesini anlayabilmek için toplumsal cinsiyet ilişkilerinin özüne 

inmek gerekmektedir. 

‘’Mitchell toplumsal cinsiyet ilişkilerini üretim, çocukların yeniden üretimi, cinsellik ve 

çocukların toplumsallaştırılması olarak dört ayrı yapıya böler’’ (Mitchell, 2006: 41). Mitchell'in 
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bu analizini eksik bulan Connell, üretim, yeniden üretim kategorilerinin yapı değil pratik 

olduğunu düşünerek, iş bölümü, iktidar ve kateksis yapılarından da söz eder (Connell, 

1998:141). 

 

Cinsiyet ilişkilerini sınıfsal bir analize tabi tutmak, altında yatan ekonomik ilişkileri 

açığa çıkaracağı için önemli bir duraktır. İktidar, toplumsal cinsiyet söylemlerinin siyasi ve 

hukuki yollarla üretilmesini sağlar. Toplumlardaki iktidar ilişkileri ele alınırken etnisitenin 

önemine de vurgu yapmak gerekir. Toplumsal cinsiyet rollerini üreten ve değişmez kılan en 

önemli araçlardan biri de dindir. Cinsiyet analizleri yapılırken, bu ilişkilerin dikkate alınması 

önemli veriler sunmaktadır. 

 

2.1.2.1. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete İlişkin Algılamalar 

 

Türkiye’de yeni rejimin inşa sürecinde tüm gayretlerine karşın hala muhafazakâr 

yönünü kaybetmeyen, erkek egemen söylemi yücelten yapısını muhafaza eden bir ülke olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de geleneksel altyapı çok yavaş bir şekilde değişmekte, erkek 

egemen yapı hayatın her alanında kadınlar üzerinde hâkimiyet kurmaya devam etmektedir. 

Navaro, Türkiye toplumunun kuşaklar arası ilişkisinin yanında, erkek egemen düzen ya da 

cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler üzerine de kurulu olduğunu; cinsler arası hiyerarşinin 

erkeğin tahakkümünü ve kadının bir bütünü ile düşük statüleri üzerine konumlandırıldığını 

ortaya koymaktadır. Navaro’nun dikkat çektiği nokta aslında toplumsal cinsiyetin edinilmesidir.  

Toplumsal cinsiyet kimliği birey doğduğu andan itibaren toplumun tüm kurumlarıyla 

kuşatılır ve giydirilir. Bu kurumları yönlendiren tepedeki organizasyon devlettir. Devlet bunu 

çoğu zaman aile, eğitim, din vb. kurumlar üzerinden dolaylı yoldan yaparken kimi zaman da 

siyaset kurumu üzerinden doğrudan doğruya yasalarla yapabilmektedir. 

 

Aile, devlet gibi toplumsal kurumlar bireye görmek istediği kadın ve erkek 

kalıplarını aşılayarak dayatmakta ve bu yolla denetim sağlamaktadır. Devletler, cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili pek çok ideolojik uygulamaya gitmektedirler. Çin’deki 

doğum kontrolü uygulamaları, İran’daki kadına yönelik kıyafet dayatması ve eşcinselliğe 

ilişkin yasaları bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Buradan hareketle, toplumsal 

yapılanmaların hiçbirinin toplumsal cinsiyet olgusundan ve bu olgunun algılanış tarzından 

bağımsız olmadığı görülmektedir. Türkiye’de de devletin bu konudaki gücüne tanık 

olunmaktadır. Cumhuriyetle birlikte getirilen kılık kıyafet kanunu, yeni kurulan bir devletin 

nasıl bir kadın ve erkek yaratmaya çalıştığının göstergesidir. Günümüzde bile tartışma 

konusu olan bekâret kontrolü ve buna ilişkin yasalar, kadına nasıl bakıldığını da 

yansıtmaktadır. İyileştirilmesi yolunda bir türlü sonuçlandırılamayan çalışmaların sürdüğü 
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Türk Medeni Kanunu’da, devletin kadın üzerindeki denetiminin anlaşılmasına yardım 

etmektedir. Kandiyoti’nin ifade ettiği gibi, Türkiye’de ‘erkek şerefi’ kadının davranışlarıyla 

ölçülmektedir (Yüksel, 2001: 74). 

 

Erkek egemen kültürün devamını ve yeniden üretilmesini sağlayan bir diğer aygıtta dil 

ve söylemdir. Kadın ve erkeğe yüklenecek toplumsal cinsiyet rolleri söylemler ve bir takım 

basmakalıp ifadelerle bunun sağlandığı görülmektedir. Ataerkil ideoloji tarafından toplumun 

tüm alanları olduğu gibi dil de erkeğin kontrolüne bırakılmıştır. Erkekler dil üzerindeki 

hakimiyetleri yardımıyla yalnızca kadınlar üzerinde değil toplumun tüm yaşam alanlarına 

hakim olmuşlardır. Eski Yunan kültüründe eril söylemlerin oldukça yaygın olduğu bilinmekte, 

Ortaçağda eğitim ise kadınlara yasak olan Latince ile yapılmaktaydı. Postmodern düşünceye 

yapısına göre dili kontrol eden bilgiyi üretir, bilgiyi üreten de gerçekliği inşa eder. Türkiye 

toplumuna baktığımız da eril dili atasözleri ve deyimlerde oldukça yoğun görebiliriz.  Yine 

toplumsal cinsiyet açısından atasözleri ve deyimler üzerinden toplumun kadına ve erkeğe bakış 

açılarını görebilmemiz mümkündür. 

 

Türk toplumunda erkeğin güven veren kişilikte ve mert olması beklenmekte; 

erkeğin yiğitliği geçim sıkıntısı gibi sorunların üstünde tutulmaktadır. ‘Erim er (yiğidim 

yiğit) olsun da, yerim çalı dibi olsun’ sözü bunu kanıtlamaktadır. ‘Er olan ekmeğini taştan 

çıkarır’ sözü geçim sorumluluğunun erkeğe yüklendiğinin göstergesidir. Diğer yandan, 

kadından erkeğine bağımlı olması beklenmektedir. ‘Erine göre bağla başını, tencerene göre 

kaynat aşını’ sözü kadına bütün davranışlarını erkeğin beklentilerine göre düzenlemesi 

gerektiğini dayatmaktadır. ‘Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer’ sözü de kadını 

erkeğe hizmet eden bir konuma yerleştirmektedir. Kadın ise erkeğin aklını çelen, onu 

çoğunlukla kötü yönlendiren cins olarak algılanmaktadır. ‘Erkeğin şeytanı kadındır’, ‘İtte 

vefa olur, avratta vefa olmaz’, ‘Dişi köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına 

düşmez’, ‘Kadının fendi erkeği yendi’, ‘Kadın erkeği rezil de eder vezir de’, ‘Avrat var ev 

yapar, avrat var ev yakar’… atasözleri Türk toplumunda her ne olursa olsun erkeğin, 

kadından üstün olması gerektiğiyle ilgili beklentileri ortaya koymaktadır (Zeybekoğlu, 2013: 

53-54). 

 

2.2. Ataerki 

 

2.2.1. Ataerkil Düzen 

 

‘’Ataerki kelimesi kavramsal olarak babanın ya da ‘aile reisi sayılan adam’ın yönetimi 

anlamına gelir ve aslen belirli bir ‘erkek-egemen aile’ türünü ifade etmek için kullanılmıştır.’’ 
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(Bhasin, 2003: 21). Erkek egemen toplum düzeninin temelinde kadın ve doğa üzerinde 

tahakküm kurmak vardır. Bu sistemin hangi şartlarda ne zaman ve neden ortaya çıktığı, 

toplumsal cinsiyet rollerinin ne zaman belirlendiği gibi soruları sormak orijinini anlamamız 

gereken bu tahakkümcü, hegemonik ve eşitsiz düzeni çözümlememizde oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır. Ataerkil düzenin kökenine inmeye çalışırken, tek bir dönem veya tarihi bir an ya da 

tek boyutlu kuramlar bulmaya çalışmak doğru değildir. Bu eşitsiz toplumsal sistemin 

günümüzde söz konusu boyuta ulaşmasında, binlerce yıllı aşkın bir zamanda gerçekleşmiş çok 

sayıda faktör ve güç unsuru etkilidir. Ancak ataerkil düzenin kökenine ilişkin herkes tarafından 

kabul gören tek ve sabit bir açıklaması bulunmamaktadır.  

 

2.2.1.1. Ataerkil Düzen ve Toplumsal Cinsiyet 

 

İlkel komünal toplumlarda elde edilen ve kullanılan nesnelerin mülkiyeti ortaktı. Cinsler 

arasında iş bölümü vardı fakat cinsler arası tahakküm ilişkileri bilinmemekteydi. Erkeğin 

fiziksel gücünün pek bir önemi yoktu çünkü kadın toplayıcılıkla ihtiyacı olan gıdanın çoğunu 

karşılayabilmekteydi. Geri kalan ise erkeğin avcılıkla karşıladığı bilinmektedir. Kadın anneliği de 

üretici emeği de aynı anda yürütüyordu. Kadınların üretim alanına bu derece hakim olması 

günümüzde olduğu gibi bir cinsiyet eşitsizliğinden bahsedemeyiz. Erkekler daha çok ağır işleri, 

fiziksel güç isteyen işleri üstlenirlerdi.  Hatta yaşlı kadınlara söz konusu toplumlarda daha çok 

saygıyla yaklaştığı bilinmektedir. Kadınların, ekonomik alandaki bu etkinliklerinden kaynaklı 

toplum içinde alınan kararlar da söz hakkı bulunmaktaydı.  

Her ne kadar ilkel komünal toplumlarda bir siyaset kurumundan bahsedilemese de 

kadınları ilgilendiren işleri kadınlar, erkekleri ilgilendiren işleri ise erkekler organize 

etmekteydi. Ortaklaşa yapılması gereken bir faaliyet varsa erkek ve kadın birlikte yaparlardı. Şu 

söylenebilir aslında: bilgileri ve deneyimleri nedeniyle toplumu ilgilendiren kararlar yaşlı kadın 

ve yaşlı erkekler tarafından alınıyor olması yüksek olasılıktır. Daha sonra yavaş yavaş bazı 

hayvanların evcilleştirilmesi, toprağın ehlileştirilmesiyle görece eşitlikçi olan bu dönem yerini 

erkeğin egemen olduğu toplum tipine bırakmıştır. Önceki ifadelerde de görüldüğü üzere ataerkil 

dönemden evvel var olan iktidar yapıları cinsiyetsiz bir yapıdaydı. Bu konu üzerinde çalışan 

birçok sosyal bilimci bu dönemi üretim öncesi dönem olarak nitelendirir. Cinsler arasında 

paylaşım pratiğinin daha yoğunlukta olduğu bir devirdi. Bundan dolayı ilkel komünal toplumun 

var olduğu dönem için ilkel demokrasi devri tanımlaması da yapılmıştır.  Gelgelelim söz konusu 

devirde günümüz yapısında bir üretim ve tüketim toplum yapısı oluşmadığı için cinsler 

soylarını devam ettirmeye çalışıp ve yalın pratiklerle yaşamlarını devam ettirmeye 

çalışmaktaydı. Günümüzde olduğu üzere karmaşık toplumsal yapılar, ilkeler, yasalar, ilişkiler 

söz konusu değildi. Hayat ataerkil dönem öncesinde son derece basit ve sade bir şeydi, anlaması 
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ve yaşaması güç bir faaliyet değildi. Ne var ki zaman değişiyor, toplumlar değişiyor, insanlar, 

cinsler değişiyor. Heraklitos’un da dediği gibi ‘’değişmeyen tek şey değişimin kendisiydi.’’ 

Değişim bazen gözle görülür düzeyde hızlı bazen de görülmeyecek düzeyde yavaş ve ağır olur. 

Değişim yaşandıkça kadın ve erkek birbirleri için daha kompleks, daha uzak ve farklı canlılar 

haline geldiler. 

 

Daha doğru bir ifade ile anlatmak gerekirse ilkel komünal toplumsal yapıyı alt üst edip 

insanlık tarihinin ilk büyük devrimi diyebileceğimiz gelişme ‘’üretim devrimi’’ idi. 10-12 bin yıl 

öncesine kadar da kendilerine yetecek kadar doğanın kendilerine sunduklarıyla yetinen 

insanlar sonrasında doğada yabani halde bulunan bir takım tahılların tohumlarını işleyerek ilk 

kez doğayı dönüştürmeye başlayacaklardır. Bununla birlikte bazı hayvanlar doğadan alınıp 

evcilleştirilmiş ve ürünlerinden faydalanılmaya başlanmıştır. İnsanlık tarihinin ilk artı değer 

ürünü bu zamanda elde edildi demek yanlış olmayacaktır. Görüldüğü üzere bu devrimsel 

gelişmenin en önemli parametresinin doğayı dönüştürmek daha özelde ise toprağı işlemek 

olduğu açıktır. Söz konusu dönem öncesinde kadının toplayıcılık rolünden kaynaklı toprağa 

daha yakın olması nedeniyle toprağın bu üretici yönünü ilk keşfeden büyük ihtimalle kadınlardı.  

 

Kadın, insanlık tarihi için bir devrim niteliğinde olan bir üretim sürecini başlatmıştı. 

Ama yeni başlayan bu sürecin oluşturacağı sosyal kurumların altında kalıp ezilecekti. Kadın 

hiç kuşkusuz tüm bunları tahmin edemezdi edebilseydi belki hakları için mücadele 

edebilirdi çünkü tarihçilere göre anaerkillikten ataerkilliğe geçişte hiçbir direnme 

yaşanmamıştı ya da süreç öyle derin ve yavaş yaşanmıştı ki her yenilik sindirildikten sonra 

bir yenisine geçilmişti. Sonuç olarak ataerkil yapı kadını ve erkeği yeniden şekillendirmişti 

(Caner, 2004: 37). 

 

Caner’in de ifade ettiği üzere kadın kendisini kamusal alandaki tüm emek süreçlerinden 

dışlayacak bir dönemi aralamıştı. Kendi eliyle kendisini ve iktidarın anahtarını erkeğin 

hizmetine sunmuştur. Daha öncesinde artı ürün olmadığı için dışarıda olan yabancılar (başka 

insanlar ya da saldırgan göçer kabileler) diğer insanlar ya da kabileleri tehdit edebilecek 

unsurlar olarak görülmemekteydi. Mülkiyetin önemi bir şeyin sahipliğidir. Bu da 

kaybedilebilecek bir şeyin olduğunu göstermektedir. Bu dönemden sonra mülkiyet olgusu 

ortaya çıktığından kaynaklı insanlar dışarıdaki tehlikelere karşı önlemler almaya başlamışlardır. 

Bu önlemleri da fiziksel gücünden dolayı alması için erkeğe verilmiştir. Böylelikle kadın ve 

erkeğin ağırlığı dengelenmeye başlanmış ve yavaş yavaş karar alma hakkı kadının elinden 

tamamıyla kayıp tümüyle erkeğin eline geçmiştir. Ekonomik güçteki bu değişim erkeğin 

toplumsal konumunu daha önemli bir hale getirmiş ve ön plana çıkarmıştır. Toprağın işlenmesi 

ve ürünlerin toplanması için insanın niteliği önemini yitirip yerini niceliğe bırakmıştır. Bundan 
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dolayı kadına çocuk doğurmak ve bakmak görevi verildi. Tüm bu gelişmelerle birlikte ilkel 

komünal düzen yerini erkeğin iktidarda olduğu atanın/babanın/erkeğin egemen olduğu 

toplumlara yani sınıflı ataerkil toplumsal düzene geçilmiştir. Toplumsal yapıdaki bu radikal ve 

keskin değişimi toplumun her alanında görmek olasıdır. Bu değişimle birlikte toplumun cinsiyet 

kavramı önem kazanmıştır. Çünkü ataerkil ideolojide cinsler kendilerinde bulunan karşı cinse 

ait her özelliği söküp atmak zorunda. Ve ataerkil toplumsal yapının da devamı için erkek ve 

kadın kendilerine yüklenen rol ve sorumlukları hatasız yapmak zorundadırlar. 

Toplumsal cinsiyet olgusu, problemin kadın veya erkekte değil, onlardan beklentileri 

belirleyen, onlara yüklenen rol ve sorumlulukları, yapacakları işleri, sosyalleşme alanlarını vs. 

belirleyen sosyokültürel inşalarda olduğunu vurgulama açısından önemliydi. Erkekler, erkek 

egemen toplum içerisinde nasıl tanımlanıyorlarsa öyledirler ve bunun değişebilmesi için bu 

toplumsal sistemin ve onun inşa ettiği kavramlaştırmaların da değiştirilmesi elzemdir. Feminist 

teorinin, kadın ezilmişliğini ya da erkek-kadın eşitliğini problem edinen tüm sosyal çalışmacılar 

yalnızca kadın için toplumsal cinsiyet olgusunu sorgulayarak bütünsel bir sonuç alınması 

mümkün değildir. Bu noktada erkeğin de görülmesi ve bütüncül bir şekilde toplumsal cinsiyet 

olgusunun sorgulanması sağlıklı bir çözüme ulaşmak adına çok önemlidir. Ataerkil sistemin 

ezilen kesiminin sadece kadınlar olduğunu söylemek olaya eksik ve taraflı olarak bakmak 

olacaktır. Kadının ezilmişliği ile erkeğin ezilmişliğini karşılaştırmak doğru olmamakla birlikte 

erkeğin de ezildiğini görmek ve kabul etmek gerekmektedir. Bhasin’in de aktardığı üzere 

ataerkil toplumun nimetlerinden erkekler faydalanırken bu sistemi devam ettirenler yalnızca 

erkekler değildir. Ataerkil sistem doğrudan doğruya kendisine tehdit olacak her bireyi ezer, 

ötekileştirir. Bunun kadın veya erkek olması önemli değildir. Kadınlar daha çok ezilmekte çünkü 

erkekler sistemden çıkar sağlayabileceklerini gördükleri için sistemin devam etmesini isterler. 

Fakat yine de kadınlarla birlikte artık erkeklerinde eleştirel bir biçimde tabi oldukları sisteme 

bakmakta onu sorgulayabilmektedirler. 

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi ne erkeklere karşı kadınlar tartışması, ne de 

tüm kadınlar ve tüm erkekler arasında bir çatışmadır. Bu tartışma eşitliğe inanan ve eşitlik 

isteyenler ile erkek egemenliğini sürdürmek isteyenler arasındadır. İnanç sistemleri ve 

ideolojiler arasındadır. Her iki kampta da kadınların ve erkeklerin olduğunu hepimiz 

biliyoruz. Ataerkil sistemi kabullenip bundan çıkar sağlayanlar, hâlihazırda var olanı 

korumak isteyenler ve toplumsal değişim için çalışmak isteyenler ve günümüzde birçok 

erkek hak ve imtiyazlarını, rol ve sorumluluklarını sorgulamaktadır. Erkeklik, erkek iktidarı, 

erkek cinselliği, erkek bilgi sistemleri ve toplumsal ilişkilerin eril düzenlemesi ilk kez 

eleştirel bir sorgulama için masaya yatırılmaktadır. Ve sorgulayanlar ise hem erkekler ve 

hem de kadınlardır (Bhasin, 2003: 66). 
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Geçmişe baktığımızda kadın ve erkeğin birbirlerine çok yakın olduklarını fakat 

toplumun bir bütün değişmesiyle bu durumun da değiştiğini görmekteyiz. Toplum tarafından 

erkek ve kadına atfedilen roller ve sorumluluklar kadın ve erkeği birbirinden uzaklaştırmış. 

Bunun nedeni kadın ve erkeğin toplum tarafından kendilerine yüklediği rollerin ve 

sorumlulukların dışına çıkamamaları olarak gösterilebilir. Toplum da bu açıdan sürekli bir baskı 

aygıtı olmuştur ve olacaktır. Kadının yeri ev, erkeğinki kahvehane şeklindeki söylemler hala bile 

toplum içerisinde büyük bir kesim içerisinde karşılık buluyorsa toplum olarak bunları 

aşmadığımız anlamına gelmektedir. Aslında ana problem insan kimliğinin geri plana atılıp kadın 

ve erkek kimliğini tartışmaya açıp irdelenmesidir. Halbuki olması gereken insan kimliğini fark 

edilmesi buna değer verilmesi ve temel ölçüt kabul edilmesidir. Şüphesiz erkekler, kadınlar ve 

kendilerini bu kategori dışında tanımlayan tüm cinsel yönelimler toplumu oluşturmayı 

sürdüreceklerdir lakin bu cinsiyetler arasındaki ilişkiler cinsiyet temelinde değil farklı 

argümanlar üzerinden olmalıdır. 

 

2.3. Erkeklik 

 

2.3.1. Feminizm ve Erkeklik Çalışmaları Alanı  

 

Toplumsal yapı içerisinde var olan cinsiyetler arasındaki güç ilişkilerini 

çözümleyebilmek için yalnızca kadının penceresinden bakmanın yeterli olmayacağı düşüncesi 

ilk kez feminist kuramlar tarafından dile getirilmiştir. Bu düşünce feminist çalışmalar içerisinde 

erkeklik çalışmalarına da yer verilmesinde etkili olmuştur. 

Erkeklik çalışmaları postmodernizmin de etkisiyle sosyal bilimlerin her konuya eleştirel 

yaklaşmasıyla yapılan tartışmalardan doğmuştur. Bu dönemden önce kadınlar tek tip olarak 

kabul edilip her kadının yaşadığı sorunun benzer olduğu savunuluyordu. Bu dönemden sonra 

kadının tek boyutlu olmadığı görüldü. Her kadının yaşadığı topluma da bağlı olarak farklı 

deneyimlerden geçmekteydi. Evrensel kadın sorunları olmasının yanında aynı zamanda 

kadınların yerel/kültürel kodlardan kaynaklı da özgün problemlerin vardı. Örneğin Batı’da 

kadının erkekten daha düşük ücret alması problemi varken Doğu’da doğrudan doğruya kadının 

iş gücüne katılamaması temel problemdi. Kadınları tek boyutlu, Avrupalı, beyaz, orta sınıf olarak 

kabul edip ele almanın siyahi, işçi, Ortadoğulu gibi farklı kimlikteki ve yapıdaki kadınların 

görülmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle feminizm içerisinde farklı kuramsal gelenekler 

ortaya çıkmıştır. ‘’Sınıf, etnisite, iktidar gibi mekanizmalar, feminist çalışmalarda önemli yer 

edinirken kadınları ‘öteki’leştiren “erkeklik değerleri” bu mekanizmalar etrafında ele 

alınmıştır.’’ Birden fazla kadınlık halinin olduğunu, kadınlığın da sonradan inşa edilen bir kimlik 
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olduğunu ve erkekliğin de bundan farklı olmadığın görmek artık feminist çalışmalarda ve 

bağımsız cinsiyet temelli çalışmalarda erkeklik çalışmalarına da kapı araladı.  

 

1980’lerde feminist araştırmalar tek bir kadınlık olmadığını; kadınlığın sadece pasif 

bir bağımlılık olarak ele alınamayacağını söyleyerek yaşa, sınıfa, etnik kökene göre değişen 

farklı kadınlık deneyimlerinin önemine işaret ederken, aynı zamanda erkeklik 

araştırmalarının da önünü açmış oldular. Erkeklikler arasındaki farkları araştırmak önem 

kazandı; beyaz, orta sınıf, heteroseksüel, orta yaşta, tam gün iş sahibi erkeğin özelliklerine 

denk düşen “hegemonik erkeklik” tanımı ve bunun yanı sıra bundan sapan farklı erkeklik 

deneyimlerinin anlamı tartışılmaya başlandı. (.…) Bu bakış açısının etkisi yayıldıkça 

siyahların erkekliği, maço erkeklik, gey erkekliği, orta sınıf erkekliği gibi erkekliğin tikel 

hallerine hasredilmiş araştırmaların sayısı da artmaya başladı. (.…) Hegemonik erkeklik 

izinin aranacağı genel harita aşağı yukarı şöyle çizildi: Genç, kentli, beyaz, heteroseksüel, 

tam zamanlı bir iş sahibi, makul ölçülerde dindar, spor dallarının en az birisini başarılı 

olarak yapabilecek düzeyde aktif bedensel performansa sahip erkeklerin temsil ettiği 

erkeklik (Sancar, 2011: 27-30). 

 

Kadınlık gibi birden fazla erkeklik halinin de oluşu toplum içerisinde var olan farklı 

erkekliklerin görülmesine neden olmuş bu da erkeklik çalışmalarına ortam hazırlamıştır. Erkek 

egemen toplumun ideal olarak gördüğü erkeklik hali hegemonik erkeklik halidir. Bu kimlikte 

olan erkekler kendilerinden farklı diğer tüm erkeklik hallerini dönüştürmeye çalışır, 

dönüştürmediği noktada dışlar ve yok sayar. İşte erkeklik çalışmalarının odak noktası da 

hegemon erkekler tarafından tahakküm altına alınan bu erkekler olmuştur. Hegemon erkeklik 

değerleri dışında kalan erkekler siyahi, etnik gruba mensup olmak, işsiz, askerliğini yapmamış, 

eşcinsel olmak “öteki erkek” olmak anlamını taşımaktadır. 

 

Eğer bir egemen erkeklik varsa buna karşı direnen karşı-erkeklikler de olmalıdır. 

Bu açıdan bakıldığında azınlık etnik grup mensubu erkeklerin egemen iktidar ilişkilerine 

karşı çıkarken aynı zamanda farklı tür bir erkeklik inşa edip etmediklerini anlamak 

önemlidir. Çoğu zaman, kendi maruz kaldıkları ayrımcılığı eleştirirken egemen erkeklik 

ayrıcalıklarına karşı çıkan bu tür erkeklerin kendi aralarında farklı erkeklik değerlerine 

dayalı yeni hiyerarşiler yarattıkları ve mevcut olanları yeniden ürettikleri görülür (Sancar, 

2011: 20). 

 

Feminist ve cinsiyet temelli çalışmalar yapan bazı kuramcılar ataerkil ideolojinin 20. 

yüzyılın sonu 21. yüzyılın başlarında değişim yaşadığını artık klasik bir biçimde erkek 

egemenliği analizlerinin yetersiz kaldığını, erkek egemen toplumu yeni biçimiyle ataerkiden çok 

daha başka bir kavramla açıklamak gerektiğini savunurlar. Bu sosyal bilimcilerden olan 
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Kandiyoti, geleneksel ataerki kavramının yeni görünümlere kavuşan ekonomi ve tarımda 

gelişen makineleşme ile yetersiz kalıp çöktüğünü söyler. O’na göre bu yeni görünüm hanedeki 

yaşlı erkeklerin genç erkeklere karşı otoritesinin zayıflaması ve kadının görece hane içindeki 

statüsünün iyileşmesi olarak karşımıza çıkar.  

 

Klasik ataerkilliğin çöküşü, genç erkeklerin babalarından daha erken 

bağımsızlaşması ve baba hanesinden daha erken ayrılmalarıyla sonuçlandı. Bu süreç 

kadınların kaynanaların denetiminden kurtulmaları ve kendi hanelerinin başına daha erken 

yaşta geçmelerine yol açarken aynı zamanda, bu kadınların ileride itaatkâr gelinlerle çevrili 

olacaklarına ilişkin beklentilerinin de sonu demekti (Kandiyoti, 2007: 138). 

 

Bu sebeple Kandiyoti’ye göre, “genel bir ataerkillik kavramı yerine daha dar tanımlı 

ataerkil pazarlıklara odaklanmak, dönüşüm süreçlerine ilişkin ayrıntılı çözümlemeler için daha 

yararlı bir bakış açısı sunar” (Kandiyoti, 2007: 143). Serpil Sancar’da Kandiyoti’yle benzer 

biçimde tüketim kültürünün bir takım erkeklik biçimlerinin ortaya çıkmasında etkili olduğunu 

söyler: 

 

Endüstriyel kapitalizmin gelişiminin başından itibaren, küresel çapta bir sömürgeci-

emperyalist sistem olarak ortaya çıkan bu sistemin, dünyanın geri kalanına hükmetmesi 

makul ve meşru olan “beyaz-Batılı-uygar” sıfatlarına sahip bir tür üstün insanın, daha 

doğrusu bir erkeğin ortaya çıkışı ile birlikte mümkün olduğunu görüyoruz. Bu gelişim, 

“ırkbilim”in dünyanın geri kalanındaki, “ilkel”, “vahşi”, “barbar” topluluk kültürlerinin ne 

kadar farklı ve az gelişmiş olduğunu keşfetmesi ile ilerlemiş ve Batı’nın, teknoloji ve bilimde 

üstünlüğünü kanıtlayan “aydınlanmış” erkeklerinin dünyayı yönetme hakkına dönüşmüştür. 

Modern zamanların egemen erkeklik tanımlarının kökeninde, kapitalizmin bu küresel 

“macerası”nın aktörleri olan Batılı erkeklerin, … Batı’nın sömürgeci pratikleri sayesinde, 

Batılı uygar erkek-Doğulu barbar erkek ayrımını ürettiklerini biliyoruz (Sancar, 2011: 47). 

 

Ataerkil toplum değerlerinin sorgulanması yalnızca feminist kuramcılar içerisinde değil 

bazı erkekler arasında da söz konusu olmuştur. 1970’lerde ilk olarak bazı erkek grupları 

arasında bir takım hareketler ortaya çıkmaya başlamıştır. Pro-feminist5 grupların ortaya çıkışı 

da bu tarihlerler birlikte olmuştur. 1970’lerde ortaya çıkan Erkek Hareketi bir eleştiri alanı 

yaratmıştır. Erkek kurtuluşçuluğu olarak da tanımlanan profeminizm, ataerkil sistemin 

kadınları ezdiğini ama aynı zamanda erkekleri de mağdur ettiğini savunmaktadır. Bundan 

kurtulmanın tek çaresi olarak da gerçekte ataerkil olmayan özüne dönüşüne işaret 

                                                             
5 “Pro-Feminist terimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizmi aktif bir şekilde destekleyen 

herkes için kullanılabilen bir terim olmak ile birlikte, çoğunlukla kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve 
aile içi şiddete karşı aktif duruş sergileyen erkekleri niteleyen bir kavramdır. 
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etmektedirler. Profeministler erkekler, ataerkil ideolojinin erkeğe dayattığı geleneksel eril 

pratikleri eleştirerek çeşitli eylemler ve aktivizm içerisinde olan erkek gruplarıdır. 

 

1970'lerde başlayan erkek özgürlük hareketleri içinde ortaya çıkan pro-feminist 

erkeklerin kendi deneyimlerini sorgularken geliştirdikleri politik eleştirinin etkisini 

vurgulamak gerekir. "Egemen erkeklik değerlerine uygun davranmak zorunda değiliz; 

egemen erkeklik değerlerini reddetmek erkeklik kaybı değildir; tersine erkekler de kadınlar 

gibi söz konusu egemen erkeklik değerlerinin mağdurudurlar" diyenler, "değişen erkeklik" 

tartışmalarının yapılmasına yol açtılar. Egemen erkeklik değerlerine uyum göstermeyi 

reddeden erkeklerin kendilerini saklamaktan vazgeçerek daha görünür hale gelmeleri ile 

"farklı erkeklik"lerin mümkün olduğuna dair güçlü bir iddia ile ortaya çıkmaları yeni 

sorgulamalara kapı araladı. (Sancar, 2011: 29). 

 

Erkek egemen kültüre eleştirel yaklaşıp cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan ilk erkek 

gruplarının amaçlarının erkeğin kadına yönelik şiddetini engellemek olduğunu görmekteyiz. 

1990’lı yıllara geldiğimiz de profeminist erkek grupları kadına yönelik şiddeti engellemeye dair 

daha geniş kitleyle organize olup yaygınlaşarak dünyaya yayıldılar. Kadına uygulanan şiddeti 

engellemek üzere kamuoyunun bu alana dikkat çekmesi için çeşitli eylemler düzenleyip, şiddet 

uygulayan erkeklerle grup çalışmaları yapıp erkekliği içeriden dönüştürmeye çalışıp dayatılan 

erkeklik kodlarına alternatif sunmaktadırlar. 

Feminist çözümlemelerin erkeklik çalışmalarının kaymasında önemli olan noktalardan 

biri de toplumsal koşulların değişmesi ve yaklaşımların farklılaşmasıdır. Kadınların 

ötekileştirilmesinin yalnızca erkek ya da iktidar üzerinden olamayacağını, konunun birde fazla 

boyutunun olduğunu ve bu boyutların da tümünün de göz önünde bulundurulması gerektiği 

görülmelidir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda geleneksel ataerkil çözümlemelerin 

işlevsiz kaldığına, erkeği indirgemeci bir yaklaşımla karşı konuma oturtulduğu şeklindeki tüm 

değerlendirmelerin yerini erkekliğin de kadınlık gibi sosyokültürel anlamda inşa edildiğini ve 

birden fazla farklı erkekliğin olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. 

 

2.3.2. Erkek ve Erkeklik Kavramları 

 

Erkek ve erkeklik kelimeleri aynı kaynaktan (er) ortaya çıkmış olsalar da, içerikleri ve 

insanda yarattığı imgeler bakımından aralarında farklar olduğu açıktır. ‘’Erkek’’ bunların içinde 

gündelik dile en çok yerleşeni ve en çok kullanılanıdır. Türk Dil Kurumu’na (Erkek, 2018) göre 

birincil anlamı “Yetişkin adam, bay, er kişi”dir. Bir diğer anlamı ise ‘’İnsan, hayvan ve bitkilerin 

dişiyi dölleyecek cinsten olanı’’dır. Söz konusu kavram genel olarak insanın biyolojik yönüne 

atıfta bulunan bir kelimedir ve İngilizcedeki karşılığı “male” kelimesidir.  
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Erkeklik kelimesi ise, erkeğin biyolojik yönüne atıf yapmaktan daha ziyade biraz daha 

soyut anlamlar taşır. TDK’ya (Erkeklik, 2018) göre taşıdığı bu diğer anlamlardan ilki, toplumsal 

cinsiyet açısından erkeğe yakıştırılan, uygun görülen sıfatlar gibi bir sıfat olmasıdır, “Erkekçe 

davranış, yiğitlik, mertlik”tir. Bir başka anlam ise erkeğin fizyolojik görevini yerine getirme 

gücü. Yani dikkatli bakıldığında, erkek kelimesi doğrudan biyolojik cinsiyete işaret ederken, 

erkeklik biraz daha soyut, hem biyolojik cinsiyet hem de toplumsal cinsiyete işaret eden bir 

kelime olarak görünmektedir.  Erkeklik kavramının İngilizcedeki karşılığına bakıldığı zaman 

‘’masculinity’’ kavramının yanında ‘’manhood’’ olarak görülmektedir. ‘’Manhood’’ kavramı 

Türkçede olduğu gibi erkeğin biyolojik yönüne yapılan bir atıf olmakla birlikte toplumsal 

cinsiyeti çağrıştıran bir anlamı da vardır. Örneğin, biyolojik olarak erkeğin cinsel organını 

çağrıştırmak için kullanılabileceği gibi "Ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin 

şanından mıydı?" şeklinde toplumsal cinsiyet içerikli bir anlamda da kullanılabilir. 

 

Erkeklik kavramı için farklı bakış açılarından pek çok tanım yapılabilmektedir. 

İktidara dayalı olarak kurulmuş olan ve kadını ikinci plana atan toplumsal cinsiyet yapısının 

ve buna bağlı olguların devamını sağlamak için oluşturulan bir biçimlenme veya biyolojik 

cinsiyet olarak erkeğin toplumsal yaşamda nasıl davranacağını, cinsiyeti nedeniyle 

kendisinden beklenenleri ve kendine yüklenen sorumlulukları içeren bir pratikler toplamı 

gibi tanımlar bulunmaktadır (Renkmen, 2012: 17).  

 

Connell'e göre, erkekliğin tanımı erkek egemen toplumlarda kadınlar üzerinden 

tanımlanmaktadır, çünkü erkek ve kadın kavramları dikotomik bir kavram olarak kabul 

edilmekte çoğu durumda erkeklik kadınlığın karşı konumuna oturtulmaktadır. Bir başka 

deyişle, kadın ve erkeğin kutuplaşmadığı, ikisinin karşıt kavramlar olarak düşünülmediği 

toplumlarda erkeklik kavramı kendi başına var olmamaktadır. Bu kavram yalnızca kadın ve 

erkeğin birbirinin karşıtı olarak tanımlanması durumunda ortaya çıkmaktadır  

 

2.3.3. Erkeklik ve Habitus 

 

Literatürde ilk olarak Aristoteles’in kendi eserlerinde değindiği habitus kavramını 

sosyal bilimlerde teorik anlamda ilk kez Marcel Mauss kullanmıştır. Mauss ‘’beden teknikleri’’ 

kavramını ortaya atarak her kişinin farklı kültürel yapılarla kodlandığını savunmuştur. Buna 

göre farklı kültürel ortamlarda yetişmiş bireylerin de bedenlerini farklı şekillerde 

kullandıklarını ve farklı şekilde davrandıklarını öne sürmüştür. Habitus kavramı etimolojik 

olarak habitude (alışkanlık) ve exis (oluş) kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır 

(Mauss, 2011). Bourdieu ise sonralarda bu kavramı kullanmış, içeriğini daha anlamlı ve 

sistematik kılmıştır (Bourdieu & Wacquant). 
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Bundan dolayı bu kavramı şöyle anlamlandırmak olasıdır: Habitus, kültürün 

özümsenmiş ve günlük hayatın pratiği haline getirilmiş yönüne vurgu yapan bir kavramdır; 

kültürün bu özelliğini daha da somutlaştırıp ön plana çıkarır. Habitus, kültürlenme süreci 

içerisinde edinilir. Fakat bu süreç bilinçli bir şekilde değil de daha çok taklit ve özendirme 

yoluyla giydirilir. Kültürü yeni yeni içselleştiren bireyler her tür kültürel normu, pratik, beceri 

ve toplumsal farklılıkları öğrenir ve özümserler. Bunlar bir tür yatkınlık çeşitliliği haline 

bürünürler. ‘’Bu, habitusun kimi zaman düşünüldüğü gibi bir kader olduğu anlamına 

gelmemektedir. Tarihin ürünü olduğundan, sürekli olarak yeni deneyimlerle karşı karşıya gelen 

ve durmaksızın onlardan etkilenen, açık bir yatkınlıklar sistemidir. Sistem dayanıklıdır, ama 

sarsılmaz değildir’’ (Bourdieu & Wacquant, 2012: 125). Habituslar farklılaşır, ayrışır ama aynı 

zamanda farklılaştırır ve ayrımlar getirir. Bu farklılaşma ve ayrımlar pratikler üzerinden eylenir 

ve icra edilir. Demren, Habitus kavramını daha iyi anlamak için yine Bourdieu’ya ait olan ‘’oyun 

metaforu’’na bakılabileceğini söyler. 

 

Habitus kavramını iyice anlayabilmek için yine Bourdieu’ya ait olan ‘ilusio’yla 

bakılabilir. İllusio kavramı Latince’de ludus (oyun) sözcüğünden türetilmiştir; çıkarı olma, 

ilgi duyma halini anlatır. Bourdieu ilusio kavramını kuramsallaştırmak ve onun ‘habitus’la 

olan ilişkisini göstermek için ‘oyun’ metaforuna başvurmuştur. ‘’İllusio, oyuna yapılan 

yatırımdır, oyuna yoğunlaşmak, oyun tarafından ele geçirilmek, oyunun oynanmaya 

değdiğini düşünmektir (Demren, 2014: 21). 

 

‘’Habitus bu bağlamda, belli bir durumda yapılması gerekli olan şeye ilişkin bir tür 

pratiklik duyusudur; oyunu okumaktır, o an belirsiz olsa bile duruma içkin olan oyunun 

geleceğini önceleme sanatıdır’’ (Bourdieu, 2014: 45). 

Habitus insan da cisimleşmiştir. Doğduğumuz günden beridir vardır ve bizimledir. 

Bireyin ‘illusio’sunu yani yaşam ve gelecek duygusunu, hislerini yapılandıran, belirleyen ve 

sınırlayan bir süreç ve realitedir. Geçmiş ve geleceği insan da birleştirir ve yok eder, yaşamdaki 

stratejileri üretir, yön verir, belirler ve sınırlar. İnsanlar sadece habitusları üzerinden stratejiler 

üreten veya seçen varlıklar değil, habitusların dönüştürme, değişen yaşamsal veya toplumsal 

koşullarda ona yeni anlamlar yükleme, direnme yeteneğine kısacası yaratıcı bir potansiyele 

sahiptirler. 

Geçmişten günümüze özümseyerek giyindiğimiz ve öğrendiğimiz toplumsal cinsiyet 

habituslarından bazıları kadınlık ve erkeklik süreçleridir. Eril bir bedene sahip olarak 

doğduğumuz andan itibaren içinde yaşadığımız toplumun erkeklik kodları işlenmeye 

başlanmaktadır. Erkekliği, kişi doğduğunda kademe kademe bir habitus olarak edinir ve 

içselleştirdiği andan başlayarak, hayatı boyunca sürekli bir şekilde dönüştürür. Birey, 
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tecrübeleri aracılığıyla onu daimi bir şekilde tekrardan inşa eder.  Erkekliğini farklı şekil ve 

tarzlarda gösterebilir, deneyimlerini birer habitusa evirterek ona katabilmektedir. 

Erkeklik olgusunu bir toplumsal cinsiyet habitusu olarak kabul etmek yanlış 

olmayacaktır ve bu habitus diğer tüm habituslardan(etnisite, sınıf vs.) çok daha etkilidir. Diğer 

tüm habituslarla da grift bir ilişki içerisine girmiştir. Erkeklik olgusunun erkeğe giydirilmesinde 

rol alan, pekiştiren, sağlamlaştıran ve hatta tekrardan üretilmesinde bazı habitusların önemli 

rolleri vardır. Diğer tüm habitusları da toplumsal cinsiyet habitusu olmadan düşünmek çok 

mümkün değildir. Toplumsal cinsiyet habitusunu üyesi olduğumuz toplumdan bağımsız 

düşünmek mümkün değil.  Çünkü bunlarla öylesine sıkı sıkı ve iç içe geçmiştir ki birlikte var 

olmaktan başka bir şansları yoktur. Bundan dolayı kadınlık ve erkeklik olguları üyesi 

olduğumuz toplumun ve üzerinde yaşadığımız dünyanın varoluş nedenlerden biridir. Yaşamın 

sürdürebilecek bir değerde olduğu düşüncesi, yani illusio, sadece üyesi olduğumuz toplumsal 

dünya içerisinde sosyalizasyon sürecinde edindiğimiz toplumsa cinsiyet aracılığıyla anlam 

kazanmaktadır.  

Erkeklik habitusunun, önceki paragraflarda belirttiğim gibi diğer habituslarla sıkı ve iç 

içe geçmiş bir ilişkisi mevcuttur. Bu girift(karmaşık) ilişki ağı çoğunlukla egemen söylemler 

aracılığıyla ve bu söylemler üzerinden kurulur. Habituslar bu egemen söylemler aracılığıyla 

birbirlerini tamamlamaktadırlar. Egemen söylemler diğer söylemler üzerinde tahakküm 

kurarak bastırmaya çalışmakta ve etkileyerek dönüştürme çabası içerisine girmektedirler. Bunu 

başaramadıkları zaman da bu sürekli bir çatışma içerisine girerler.  Habitusların ‘‘hegemonik’’ 

olanının yaratılmasında egemen tarzdaki söylemlerin etkisi büyüktür. Bu ‘hegemonik 

erkeklikler’ erkeklik habitusunun yeniden inşasında ve özümsenmesinde toplumun erkeklere 

dayattığı oluşum ve süreçlerdir. 

 

2.3.4. Hegemonik Erkeklik 

 

Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere tek bir erkeklik türünün olmayışı 1980’li 

yıllardan itibaren görülmeye başlanmış ve bu da bu konu üzerinde araştırma yapmak isteyen 

sosyal çalışmacıların diline de yansımıştır. Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte erkeklik 

çalışmaları yapılmaya başlandığı için bu süreç Avrupa ve ABD’ye göre geriden gelmektedir. 

Örneğin, ‘’masculinity (erkeksilik)’’ kavramı 1970’li yıllarda ABD’de kullanmaya başlanmıştır. 

1980’li yıllara kadar da indirgemeci bir yaklaşımla erkekliğin tek bir türü ve doğuştan olduğu 

kabul edildiğinden bu kavram doğrudan doğruya ‘‘kasındısılık’’ın karşısına oturtuluyordu. Bu 

tarihten itibaren birden fazla erkeklik halinin ve sosyokültürel bir inşa biçimi olduğu şeklindeki 

görüşler benimsendikten sonra masculinity kavramı çoğullaştırılarak ‘’masculinities 
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(erkeksilikler)’’ şeklinde kullanmaya başlanmıştır. Bugün bile bu kavram bu şekilde kullanmaya 

devam edilmektedir. 

Avustralya’da yapılan bir alan araştırması sonucunda ilk kez ‘‘hegemonik erkeklik’’ 

kavramına burada yer verilmiştir. Daha alan araştırmasını yürütenlerden biri olan Connell 1985 

yılında arkadaşlarıyla birlikte yazdıkları bir makalede yer vererek erkeklik çalışmaları 

literatürüne kazandırmışlardır. Connell daha sonrasında kavramı geliştirerek üzerinde 

çalışmaya devam etmiştir.  

Connell, kavramı Antonio Gramsci’nin hegemonya kavramı üzerine kurmuştur. 

Hegemonik erkeklik, “belirli erkek gruplarının güç ve zenginliği nasıl ellerinde tuttuklarını, 

tahakkümü yaratan toplumsal ilişkileri nasıl meşrulaştırdıklarını ve yeniden ürettiklerini 

anlamaya yönelik olarak oluşturulmuş bir kavramdır’’ (Carrigan’dan aktaran Türk, 2008: 121). 

Connell (1998: 245-252) kavramı, erkeklerin hâkim, kadınların tabi durumda olduğu ataerkil 

düzenin meşruluğunu inşa eden toplumsal cinsiyet pratiğinin inşası durumunu tarif etmek için 

kullandığını belirtmektedir. 

Connell’e göre hegemonik erkeklik, yalnızca kadınlar üzerinde kurulacak tahakkümü 

değil kendi dışındaki erkeklikler üzerinde kurulan tahakkümünü ortaya koymak amacıyla da 

oluşturulmuş birden fazla işleve sahip bir kavramdıır. ‘’’Hegemonik erkeklik’ daima kadınlarla' 

ilgili olduğu kadar', ikincil konuma itilmiş çeşitli erkeklik biçimleriyle ilgili olarak da inşa 

edilmektedir. Farklı erkeklik biçimleri arasındaki etkileşim, ataerkil bir toplumsal düzenin 

işleyiş biçiminin ayrılmaz parçasıdır.’’ (Connell, 1998: 245). Hegemonik erkeklik, sadece güç 

kullanarak ya da şiddet uygulayarak kurulan bir yapı değil, sosyokültürel inşa sürecinde 

erkeklerin hemcinslerine ve kadınlara kurdukları tahakküme dayalı ilişkilerin altındaki rıza ve 

ikna pratiklerine dayanmaktadır. Bu kavram erkek egemen kültürün idealize ettiği erkeklik 

biçiminin Louis Althusser (2002)’in de işaret ettiği ideolojik ve baskı aygıtlarıyla nasıl inşa 

edildiğini ve sürdürüldüğünü göstermektedir. Toplumun ideal erkeklik modelini yansıtan 

Hegemonik erkeklik kavram sabit, durağan bir kavram değildir. Tarihsel süreçler içerisinde 

değişip farklı görünümlere kavuşabilir. Türk’ün de aktardığı üzere Hegemonik erkeklik kavramı 

bir baskı aracıdır. O’na göre sosyokültüel ve tarihsel ihtiyaçlara uygun görünümlere bürünen bir 

kimliktir. 

 

Patriarkal bir toplumsal cinsiyet düzeni içinde işleyen ve hem tarihsel hem de 

toplumsal olarak kurulmuş olan hegemonik erkeklik, belirli şartlar altında mücadeleye ve 

bunun sonucunda gelecek değişime açık bir kategoridir. Kavram, en genel anlamıyla iktidarı 

elinde tutan erkeklerin sahip olduğu erkeklik imajına işaret eden bir tahakküm modu olarak 

da okunabilir. Bu çerçevede hegemonik erkeklik denilen şey aslında belirli bir imaj setine 

işaret etmektedir. Bu imaj seti bulunulan tarih ve mekân içinde farklılık gösterebilir. İyi bir 

eğitim almış olmak, geliri yüksek bir işe sahip olmak gibi unsurların yanı sıra “bir aile 
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babası” olmak, kaslı-atletik bir vücuda sahip olmak ve en önemlisi heteroseksüel olmak gibi 

(Türk, 2008: 122). 

 

Hegemonik erkekliğin tek bir görünümü yoktur. Birden fazla görünümü bulunur. 

Bunlardan bazıları şöyledir: beyaz, orta sınıf, heteroseksüel, tam zamanlı ve güvenilir bir işte 

çalışmak, toplumsal normlara uygun dindar, en az bir spor dalıyla ilişkili olmak vb. Connell 

“Toplumsal Cinsiyet ve İktidar” ve “Erkeklikler” adlı eserlerinde farklı erkeklikleri ortak 

noktada buluşturan argümanın kadınlar üzerinde sağlanan iktidar olduğunu söyleyen 

“hegemonik erkeklik” kavramının kullanımına açıklık getirmeye çalışmaktadır. O’na göre 

evrensel olarak var olan ve erkeklerin iktidar ilişkilerini denetleyip nimetlerinden 

yararlandıkları bir cinsiyet sisteminin varlığından bahsetmektedir. Sancar’ın aktardığına göre 

Connell bu sistemin işleyişini sağlayan üç temel mekanizmanın varlığından söz eder. 

 

İlk olarak, kadınların ve erkeklerin farklı işler yaparak farklı konumlar, statüler ve 

getiriler elde etmelerine yol açan cinsiyete dayalı işbölümü önemlidir. Bu işbölümü 

kadınların ev-aile işleriyle sınırlandırılarak ücretsiz ev içi emek olarak çalıştırılmalarına yol 

açar. Öte yandan erkekler, genel anlamda kamu alanlarının denetimini ellerinde tutmalarına 

yol açacak biçimde özel şirketleri, ticareti, bürokrasiyi, orduyu yöneterek bu cinsiyet 

rejiminin sürekliliğini olanaklı kılarlar.  İkinci olarak Connell sınıf, ırk, etnisite, bölgesel 

gelişmişlik farklılıklarına dayalı iktidar ilişkileri ile cinsiyet farklarına ilişkin toplumsal ilişki 

örüntülerinin iç içe geçerek, toplumsal cinsiyet sisteminin bir iktidar ilişkileri ağı olarak 

işlemesine yol açtığını belirtir. Üçüncü olarak, cinsiyet sistemi Connell’in kateksis dediği, 

cinselliğin ve cinsel arzunun şekillendiği toplumsal ilişkilerin oynadığı rolü 

vurgulamaktadır. Bu faktörlerin oluşturduğu toplumsal cinsiyet sistemi kadınların boyun 

eğdirildiği, erkeklere tabi kılındığı bir yapıyı oluşturmakta ve sürekli kılar (Sancar, 2009: 31-

32). 

  

Dolayısıyla hegemonik erkeklik, kendi başına yaşamaya devam eden ve yalnızca 

sosyokültürel pratikler, geleneksel alışkanlıklar içerine gizlenmiş “erkeklik tepkeleri” nden ve 

davranışlardan doğmaz. Hegemonik erkekliği yeniden üreten ve varlığının devam etmesini 

sağlayan toplumsal kurumların varlığı önemlidir; devlet, siyaset, aile, din, ekonomi gibi 

kurumlar sayesinde erkek egemen toplumun değerleriyle bütünleşen ekonomik ve kamusal 

faaliyetler olması gereken ve arzulanır ilan edilip ödüllendirilir. 

Toplumda oldukça küçük bir azınlığa sahip iktidarı ve gücü elinde bulunduran 

erkeklerin nasıl ve hangi yollarla toplumun geri kalanını tahakküm altına alıp bunu yeniden 

üretebildiğini açıklamaya çalışmakta hegemonik erkeklik kavramı oldukça önemlidir. Gücü 

elinde bulunduranların sayısı az olmasına rağmen öteki erkeklerin onay ve ortaklığı ile 
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iktidarlarını sürdürürler. Bunun temel nedeni de bu onay ve örtülü ortaklık sonucunda elde 

ettikleri ayrıcalıklar ve maddi kazançlardır. Erkeklerin kendi aralarındaki iktidar mücadelesinde 

zorla güç kullanmak yerine ikna ve onay ile rızanın alındığı gerçeğinin altı çizilmesi gereken 

önemli bir noktadır.  

 

2.3.5. Farklı Erkeklikler ve Heteroseksüel Erkeğin İnşası 

 

Erkeklik kavramı deyince, içinde bulunulan toplumun toplumsal cinsiyet normlarına 

‘’uygun’’ olarak erkek cinsine ait olan davranış kalıpları kastedilmektedir. Buna bağlı olarak söz 

konusu davranış kalıpları farklı toplumlarda ve kültürlerde farklılık gösterebilmektedir. 

 

Örneğin, Batılı ve seküler toplumlarda dış görünüşüne dikkat eden, bakımına önem 

veren ve buna göre titiz olan bir erkek herhangi bir yaftalanmaya ve dışlanmaya maruz 

kalmazken; Türkiye gibi kimi muhafazakar ve doğulu toplumlarda bu tam tersi yönde 

seyrederek kadınsılık çağrışımı yapan ‘’yumuşak’’ tarzı etiketlenmelere ve dışlanmalara maruz 

kalabilmektedir. Sosyokültürel anlamda farklılık gösteren davranış kalıpları tarihsel süreçte de 

değişebilmektedir. Çünkü değişim durağan değil dinamiktir. Her şeyin değişmesi gibi toplumsal 

cinsiyet kodları da değişim gösterebiliyor. Daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi erkeklik 

pratikleri her gün yeniden üretilir. Eski pratiklerle yeni deneyimler bütünleşir ve yeni pratikler 

ortaya çıkar. Günün ve zamanın şartlarına göre pratikler kullanılmaz ve yerini yeni pratiklere 

bırakabilir. Selamlaşmak erkekler arasında geçmişten bugüne süregelen bir pratiktir fakat 

Becerikli’nin de değindiği gibi erkekler arasındaki pratiklerden birçoğu gibi selamlaşma da 

tarihsel süreçlerde biçim değiştirmiştir. 

 

Erkekliğin değişen halleri hakkında başka bir çarpıcı örnek ise, yine 1700’lü yılların 

bir döneminde, erkeklerin birbirleriyle selamlaşmaları konusundadır. Günümüzde, 

birbiriyle selamlasan iki erkeğin birbirini öpmesi “normal” bir davranış kalıbıdır ya da en 

azından yadırganmaz. Ancak 1749 itibariyle Avrupa’da, iki erkeğin selamlaşırken birbirini 

öpmesi, “iğrenç eşcinsellik” günahının ilk adımı olarak değerlendiriliyordu. Öpüşmek, 

kadınsılıktan meydana gelmiş adetler içerisinde en iğrenciydi ve en tehlikelisiydi. 

Selamlaşmak için kullanılabilecek en “doğru” yol el sıkışmaktı. Bu, erkeksi ve en dostane 

olanıydı. Hatta bu davranış kalıbı kuralı ileriye götürülerek, asla bir erkeği öpmeyeceğine 

dair yemin etmiş erkeklerden oluşan bir dernek bile oluşturulmuştur ve kardeş olanlar bile 

birbirlerini öpmekten vazgeçmişlerdir. Kim bilir, bu tutumun altında yatan neden, belki de 

bu davranış kalıbının ensest ilişki olarak algılanma ihtimalidir (Becerikli, 2016). 
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Erkeklik ile bağlantılı egemen davranış kalıpları kadın ve kadınsılık olgularından farklı 

bir yere oturtulamaz ve düşünülemez. Davranış kalıplarının tümü için dikotomik bir 

sınıflandırma söz konusu değilse bile ‘’kadın’’ egemen erkeklik değerleri ve erkeksilik için ciddi 

bir tehdit unsurudur. 

Kadının, erkekliğe dair davranış örüntülerinin oluşturulmasında bir tehdit unsuru 

olması, erkek ve kadın arasındaki farklılıkların sürekli olarak tartışılmasına ve bir anlaşma 

sonucu toplumsal cinsiyet politikası olarak meşrulaştırılmasına bağlıdır.  

Kadınlar en basit anlamıyla sürekli bir şekilde erkeklerden daha aşağı bir seviyede kabul 

edilmiş ve öyle konumlandırılmıştır. Erkek ve kadın arasında olduğu düşünülen ve kabul edilen 

farklılıklar Antik Yunan’dan itibaren pek çok düşünür tarafından dile getirilmeye başlanmıştır. 

Buna göre erkek hem rasyonel davranabilmesi hem de üremedeki ‘aktif’ rolü sebebiyle duygusal 

ve pasif davranan kadından daha üstün tutulmuştur. Fakat burada kadının üremedeki rolünün 

erkeğin üremedeki rolüne kıyasla neden inkâr edildiği şeklinde önemli bir soru sorulabilir. 

Sonuç olarak erkeğin üremedeki ‘aktif’ rolü kadının aynı şekilde üremedeki ‘pasif’ rolü olmazsa 

aslında tek başına hiçbir şeye yaramayacağı gerçeği gözden kaçırılmakta ya da öyle kabul 

edilmektedir. Çok kolay bir şekilde akıl yürütme ile ortaya konan bu gerçekliğin eşitliğe dair 

indirgemeci bir bakış açısı getirse de bu süreç erkeğin mutlak üstünlüğü ve egemenliği ile 

sonuçlanmıştır. ‘’Vern Bullough, bunun nedeninin, erkeğin ailenin basında yer alması gerektiği 

fikri olduğunu ifade etmektedir ve O’na göre bu varsayımla birlikte erkek, aile içinde Tanrı 

otoritesinin somutlaşmış biçimi halini alır.’’ (Becerikli, 2016) 

Kadın ve erkek arasındaki farklılıkların dile getirilmeye başlandığı tarihin her ne kadar 

Antik Yunan’a dayandırıldığı gerçeği söz konusu olsa da 18. yüzyıldan itibaren erkekliğin, 

biyolojik niteliklerinin yanı sıra ayrıntılandırılmış bir kimlik ve kamusal alana hükmeden bir 

sosyokültürel olgu olarak düşünülmüştür. Sonuç olarak bu gelişme toplumsal cinsiyet 

tartışmalarına ve cinsler arası farklılıklara daha da derinlik kazandırmıştır. Bu durumun 

modern zamanlara denk gelmesi şüphesiz tesadüf değildi. Erkeklerin kamusal alana hakim olma 

istekleri ve bu yöndeki politikalar, ayrıca yine söz konusu dönemde ortaya çıkan erkek egemen 

toplumu devam ettirmedeki meşrulaştırma mekanizmaları tüm bu olanların arka planında yer 

almaktaydı.  

Bu bölüme kadar, ataerkilliğin meşrulaştırılması sürecinde toplumsal cinsiyet 

farklılıklarının yaratılması açısından kadınların bağımlı hale gelmesinden söz edildi. Fakat 

ataerkilliği meşrulaştırma girişimlerinin geleneksel toplumlarda yalnızca kadınlara yönelik 

işlenen bir süreçken modern toplumlarda kadınla birlikte bu süreç ‘öteki’ erkekler ve eşcinsel 

bireyleri de içine almıştır. Başka bir deyişle modern toplumun heteroseksüel bir görünüm 

alması ataerkilliğin meşrulaştırılmasındaki en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Ataerkil 

ideolojinin en önemli özelliklerinden birisi de heteronormativeye atfettiği önemdir. 
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Heteroseksüel erkekliği savunurken ‘’diğer’’ erkekleri de ötekileştirmiştir. Eşcinsel kimliğe 

sahip erkek kadınsı özellikler taşır ve ataerkil ideolojide erkek, kadınsı özelliklerinden tümüyle 

sıyrılmalıdır ve aradaki farkın kesin ve görünür olması gerekmektedir. Birçok sosyal bilimcinin 

de değindiği üzere bu durum heteroseksüel erkekliği yüceltirken aynı zamanda ‘’öteki’’ 

erkekleri de kadınlar gibi karşı konuma oturtarak marjinalleştirmeye çalışmaktadır.  

 

Foucault, modern toplumun heteroseksüelleştirilmesi sürecinin, on dokuzuncu yüz 

yılın sonlarında, eşcinselliğin kamusal olarak daha fazla görünürlük kazanmasına yol 

açtığına dikkat çekerken Steve Garlick eşcinselliğin, heteroseksüelliğin bir kurumu ve icadı 

olduğunu ifade eder. O’na göre, eşcinsellik, heteroseksüelliğin kendini yeniden üretmek için 

kendi karşısında konumlandırdığı, iki karşıt cinsiyet tartışmalarından (heteroseksüel 

erkeklik ve kadın çalışmaları gibi) ortaya çıkan bir olgudur (Becerikli, 2016). 

 

Cinselliğin yeniden tanımlanmasının en önemli göstergelerinden biri de cinsler arası 

ilişkilerin heteroseksüel yapısının, heteroseksüel erkekliğin ve bu bağlamda hegemonik 

erkekliğin ortaya çıkışıdır. ‘’Foucault, insanların cinsel objelere yönelik reaksiyonlarını, cinsellik 

üzerinde baskın normatif düşüncelerin ve kontrollerin olduğu belirli bir toplumsal bağlamın 

dışında anlayamayacağımızı ifade eder.’’ (Becerikli, 2016). Bu açıdan bakıldığında bazı cinsler 

istekler ve pratikler ‘’erkeksi’’ veya ‘’erkeğe yakışır’’ olarak kabul görürken, bazıları ise 

‘’kadınsı’’ veya ‘’normal olmayan’’ olarak nitelendirilebilmektedir. Cinsiyetler arası ilişkinin bu 

derece heteroseksüel açıdan tanımlanmasının sebebi aile olgusu ve erkeğin kadın üzerinde 

kurması gereken iktidarın ya da tahakkümün meşru kılınmasıdır. Aile özelinde ise 

heteroseksüel erkek ve kadının cinsel ilişkinin ve üremenin yapılabileceği ‘’tek’’ kurum olan 

ailenin birer üyesi olduğu ve üremenin bu şekilde gerçekleştirilmesinin ‘’normal’’ olarak kabul 

edildiği ortaya çıkmıştır. 

 

2.3.5.1. Küfür ve Argo 

 

Toplumsal yaşam içerisinde iktidar tarafından ötekileştirilen farklı cinsel kimliklere 

yöneltilen küfürlerin bir tür tehdit ve yıkıcı sözcükler topluluğu olduğunu ve bu kelimelerin 

günlük hayatta ne derece yok edici olduğunu tahmin etmek güç değildir. Küfür bir gözdağıdır, 

aşağılamadır, küfür eden kişi kalıcı olmasa da iktidardır. 

Küfür kendisini genellikle cinsellikte erkeklerin aktif ve kadınların pasif rolü üzerinden 

üreterek hem bedene hem de kadınlık ve erkeklik açısından toplumsal cinsiyet rollerini 

pekiştiren veya yeniden kuran bir tür fonksiyonel araç görevi görmektedir. 
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Bir erkeğin dile getirdiği küfür veya argo içeren söylemler çoğu zaman toplumun büyük 

bir kesimi tarafından yadırganmamakta hatta olağan karşılanıp onay almakta ve 

desteklenebilmektedir. Bunun nedenine baktığımızda ise otorite ve gücün birbiri içeresine 

geçmiş yani grift olgular olması dolayısıyla erkeğin iktidarda kalabilmesinin yolu güçlü 

olduğunu kanıtlamasına bağlıdır bunun için de küfür ve argo kullanımı bir nevi erkekliğin ispatı, 

istendiğinde yapılabilecekler ve çevreye bunu kanıtlama çabasıdır. 

Durum böyle olsa da konuşma esnasında argo ve küfür içerikli söylemlerin kullanımının 

tercihe bağlı olduğu kimi mekân ve bu mekanda olan kişilerin kimlikleri önemli bir faktördür. 

Örneğin, üniversite de ders esnasında küfür ve argo içeren söylemlerde bulunmak ne kadar 

garipsenip kullanımından kaçınılırsa, kahvehanede oyun oynama esnasında bir erkeğin kibar 

konuşması da oradakiler tarafından garipsenir hatta dışlanır ve küçümsenecektir.  

 

Küfür, söz ve beden hareketleriyle karşı tarafın varoluşunu, kimliğini aşağılamayı, 

değersizleştirmeyi içerir ve bunu saldırgan bir şekilde yapar. Küfür eden kişi öfkesini, 

kızgınlığını, sevincini, şaşkınlığını ifade ederek kendince rahatlamıştır. Burada bahsi geçen 

“rahatlama” anlatısının her ne kadar bireysel yaşantılara özgü olabileceği savunulabilirse de 

kullanım sıklığı ve çağrıştırdığı anlam düşünüldüğünde erkek egemen dil ve kültürü 

meşrulaştırma sürecinde bir yeniden üretim mekanizması olabileceği dikkatlerden 

kaçmamalıdır. Bunun yanında küfrün hangi bağlamlarda söylendiğini, küfür söz konusu 

olduğunda içeriğin eziciliğinin yanında dilin referans dışı işlevlerinin toplumda ne yaptığını 

sorgulayabilir ve bu sorgulama sonucunda takdir edecek bir espri anlayışı bulabilsek de 

kuşkusuz bu tartışmadaki kilit sorulardan ilki sarf edilen küfrün “kim için komik?” 

olacağıdır. Bu sorunun yanıtı içerik olarak düşünüldüğünde hiçbir zaman bir kadın ya da bir 

erkek eşcinsel birey için olumlu olamayacaktır (Akbaş, 2012: 25). 

 

‘’İbne’’ ya da ‘’puşt’’ gibi küfür ve argo içeren ifadelerin içerisinde bir tür erk aracı haline 

gelen erkek cinsel organının kullanımıyla kadınla birlikte aslında aşağılanan eşcinsel erkek 

kimliğidir. Güç olgusu üzerinde şekillenen erkek kimliğinin kendisini cinsellik aracılığıyla dile 

yerleşmiş söylemler etrafında kurduğunu düşünürsek ve bu söylemlerinde çoğu zaman argo ve 

küfür olduğunu da kabul edersek erkek ve kadın bedeninin ve kimliğinin aşağılanmasının 

yanında dilde de erkek iktidarının ve gücünün ifade edilmesidir. 

Öfkenin, sinirin hatta heyecan ve sevincin bir dışa vurumu olan argo ve küfür ‘’öteki’’ 

üzerinde kurulan dil ile gerçekleşmektedir. Böylelikle açıktan veya dolaylı örtük bir şekilde 

kadınlar veya eşcinsel erkekler egemen heteroseksüel kültür ve hegemonik erkeklik dili 

tarafından aşağılanır. 
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2.4. Cinsiyet ve Mekân İlişkisi Bağlamında Kahvehanelere Tarihsel ve Sosyolojik Bir 

Bakış 

 

Bu çalışma sosyalleşme ile bağlantılı olarak erkekliğin sürdürülmesi, pekiştirilmesi ve 

yeniden üretilmesi ile ilgilidir. Bununla bağlantılı olarak kahvehanelerin rolünü, yerini ve 

önemine değinmektedir. Tarihse açıdan bakıldığında, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 

Ortadoğu coğrafyasında kahvehanelerin ortaya çıkışı erkekliğin sosyalleşmesi ile iç içe geçtiği 

hatta bu iki sürecin birbirini doğrudan etkilediği ve yeniden üretildiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

 

2.4.1. Cinsiyet ve Mekân 

 

Toplum, cinsiyet temelli insanları kadın ve erkek olmak üzere 2 gruba ayırmıştır. Bunu 

yaparken her bir grup için ayrı ayrı ve birbirinden farklı görev ve özellikler yüklenmiştir. Bu da 

çoğunlukla cinsler arası ayrımcılığa yol açmaktadır. Bu ayrımcılığın daha da net ifade etmek 

gerekirse bu cinsiyetçiliğin hayatın her alanında görmek çok olasıdır. Bu alanlardan biri de 

‘mekân’lardır. 

Mekân ile cinsiyet kavramları bir araya geldiklerinde mekânı kim, ne zaman, neden, 

hangi şartlarda kullanacağına yönelik çeşitli sorular aklımızda belirir. Hatta söz konusu mekân 

ile ilgili çoğunlukla zihinlerde bir algı oluşur. Buna göre mekânı kullanacak kişinin cinsiyet ile 

bağlantılı olarak mekânın renkler, mekânda bulunan eşyaların renkleri vs. ile ilgili zihinlerde bir 

canlandırma olur. Mekânlar kullanım alanı ve kullanan kişinin cinsiyetine göre ayrıştırılmıştır. 

Örneğin stadyum, halı saha, kahvehane, askeri alanlar vs. erkekler ile çeyiz evleri, alışveriş 

mağazaları, el işi kursları gibi mekânlar ise kadınlar ile özdeşleştirilmiştir. Normal şartlar 

altında mimarlık, peyzaj, inşat mühendisliği vs. gibi mesleklerin konusu olan mekân olgusunun 

bu boyutu ile cinsiyet ile kurduğu ilişkinin bedensel veya fizyolojik farklılıklardan daha çok 

toplumun kadın ve erkeğe yüklediği rol ve sorumluluklardan dolayı sosyal bilimlerin de ilgi 

alanı içerisine girmiştir. 

Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan mekân olgusu insan ile etkileşime girerek o toplumun 

kültürel ve sosyal yapısına adeta bir ayna tutmaktadır. Bu durum insanın mekâna biçimsel 

olmaktan ziyade orayı kullanışı ve oraya kattığı anlam düzeyi ile yansır. İnsanın sosyalleşme ile 

edindiği rol, sorumluluk, değer yargıları vs. mekân örgütlenmesi içerisinde kendini 

gösterecektir. Mekân içerisinde ortaya konulan davranış biçimleri ile mahremiyet, güven 

duygusu, kimliğini yansıtma isteği, sosyalleşme gibi olgular kişinin edindiği toplumsal roller, 

toplumsal algılar ve dünya görüşü ile ilişkili olup mekân içerisinde kendini somut bir şekilde 

gösterir. 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

39 

Mekân ile etkileşim içinde olan bir diğer ve en önemli olgu da toplumsal cinsiyet 

rolleridir. ‘’Toplumsal cinsiyet ilişkili mekân düzenlemelerinde genel olarak ya iki faklı cinsiyet 

için iki farklı mekân oluşturulmakta ya da bir cinsiyetin sınırlandırılması ve engellenmesi yolu 

ile diğerine ait olan mekânlar genişletilmektedir (Sadri, 2009).’’ Mekân içerisindeki sınırlar ve 

kullanımlar cinsiyetler eşitsizliğin boyutuna bağlı olarak katılaşıp yumuşayabilmektedir. 

‘’Toplumsal cinsiyet temel olarak mekânı kamusal ve özel olarak ayırmakta, erkeği 

kamusal alan ile kadını ise özel alan ile ilişkilendirmektedir. Kadının yeri iç-hane-kamusal 

olmayan yer olarak belirlenmiştir (Özcan, 2013).’’ Tarım toplumuna geçişle birlikte kadın 

çoğunlukla evin sınırları içerisine hapsedilmiş. Kamusal alan erkeğe tahsis edilmiştir. Modern 

toplumlarla birlikte kadının kamusal alana çıkışı görülmekle birlikte bu da belirli sınırlar 

çizilerek ve belli kurallar koyularak meydana gelmiştir. 

 

[….] Bu mekânlar içerisinde kadınlara daha az hak ve kaynak denetimi verilirken, 

yaptıkları işlere maddi manevi daha az değer biçilmektedir. Kadınların toplumsal, ekonomi 

ve siyasi alanlardaki güçleri azaltılmıştır. Kadına biçilen bu roller, tepkiler, nitelikler kadını 

toplum içinde ikincilleştirilmekte, görünmez kılınmakta ve sindirmektedir (Bhasin, 2003: 

17). 

 

Ataerkil toplumsal düzen erkek merkezli bir toplumsal organizasyon biçimidir. Bu 

toplumsal organizasyon içerisinde var olan mekânlar erkek ve kadın olmak üzere dikotomik bir 

biçimde örgütlenir. ‘’Erkeklerin yeri ise bütün yapılarıyla kenttir. Sokaklar, kılalar, camiler, 

stadyumlar, spor kulüpleri, kahvehaneler, meyhaneler vb. mekânda öncelikli ve baskın bir 

şekilde erkek hâkimdir, hatta ev içinde bile, sessiz bir oda diğer ev halkı tarafından rahatsız 

edilmemesi için erkeğe ayrılabilir’’ (Bhasin, 2003: 14). 

Erkek özel alan içerisinde ailenin reisi, mülkiyet yönetimini elinde bulunduran, 

dominant rol ve davranışlar içerisinde olurken kamusal alanda da aynı şekilde sosyal, kültürel, 

siyasi ve ekonomik örgütlenmelerdeki dominantlığı aktif bir şekilde devam etmektedir. Erkek 

ve kadın ile ilgili ortaya konulan bu durumun temelinde dogmatik, biyolojik ve fizyolojik 

nedenlerden daha çok, sonradan sosyalleşme süreci ile birlikte kültürel yapının etkisiyle bireye 

yüklenen toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız olmadığı gerçeği yatmaktadır. Bu bağlamda 

mekân da toplumsal cinsiyet ile bağlantılı olarak yeni görünümlere kavuşuyor, farklılaşıyor ve 

ayrışıyor. Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi ataerkil toplumda mekânlar ayrıştırılarak cinsiyet 

temelli bir kategorileştirilmeye gidilmiştir. Ataerkil ideolojinin erkek tanımına baktığımızda 

karşı cinsiyet özelliklerinden tamamıyla arındırılmış olması gerektiğini görmekteyiz. Çünkü 

kadınsı özellik taşıyan erkek ideal erkek kimliğini yansıtmayacaktır. Erkek egemen kültürün 

toplumsa cinsiyet normlarını sorgulamayan erkekler de toplumda kendileri için homososyal 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

40 

alanlar inşa etmişlerdir. Bu alanlardan birisi de mekândır. Polat, erkeğin kadından arındırılmış 

bir kimliğe kavuşma çabasını ‘’dışlama olgusu’’ kavramıyla açıklamıştır.  

 

Genel bağlamda kadınlığı belirleyen şey “erkek olmamak” ve erkekliği belirleyen 

şey “kadın olmamak” olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel kimliğin oluşumu, diğer cinsin ve 

de ona dair özelliklerin dışlanması ile gerçekleşmektedir. Bu “dışlama” olgusu da erkeklerin 

sosyal hayatlarında bunu gerçekleştirebildikleri bir mekânın meydana gelmesine neden 

olmuştur. Erkeklerin erkeklerle sosyalleştikleri bu mekânlar bilhassa kırsal alanda oldukça 

önem kazanmaktadır ve erkeğin bu mekânlara girmesi, burada vakit geçirmesi “normal” ve 

“olması gereken” olarak belirlenmiştir (Polat, 2008: 148). 

 

Erkeklerin sosyalleşmesinde ve erkekliğin yeniden üretilmesinde oldukça önemli bir 

yeri olan bu mekânların erkekler tarafından gidilmesi bir gereklilik ve zorunluluk halini 

almıştır. Bu tıpkı bir erkeğin evi geçindirmek gibi yapması beklenilen, yapılmaması anormal 

karşılanan hatta erkeğin dışlanmasına neden olan bir rutin halini almıştır. Kadınlar bu 

mekânlardan tamamıyla dışlanmaktadırlar. Kadınlar gibi dışarıda tutulanlar ve müşteri olan 

erkekler yaşamlarına hiçbir şey yokmuş ve olanlar gayet normalmiş gibi devam etmektedirler. 

Kalıplaşmış bir yargı olan ‘’bu mekânlardan kadınların dışlanması’’ çiğnenecek bir kural, 

ulaşılması gereken bir amaç, yıkılması gereken bir tabu olarak kabul edilmemektedir. Pekâlâ, bu 

“kural” delindiği vakit neler olur? Kadınların, bu kahvehanelerde bulunması durumunda orada 

bulunan erkeklerin tepkisi nasıl olur? Bir travestinin veya bir eşcinselin bu mekâna girmesi o 

mekândakileri nasıl etkiler? Ataerkil sistemin bir sonucu olan hegemonik erkekliğin özenle 

ürettiği ve hiçbir şikayeti olmayan aksine mutlu olan erkekler için inşa edilen bu mekânlar, 

marjinal ve orada bulunmaması gereken kişilere nasıl davranmaktadır? 

Bir kadının bu mekânlara girmesi toplum tarafından damgalanıp dışlanması için gayet 

makul bir sebeptir. O kadının diğer tüm ‘normal’ erkekler gibi muamele görmesi gerekirken 

istenmeyen kişi ilan edilmektedir. Ayrımcılık, dışlama, aşağılama, hor görme, yok sayma, 

şaşkınlıkla karşılama ve ayıplama gibi davranışlar bu süre içerisinde görülmesi olası 

davranışlardır. Erkekliğin yeniden üretilmesi için sadece erkekler için erkek merkezli üretilen 

bu mekânların bir diğer cinsin, oraya girmesi yasaklanan birisinin girmiş olması, mahreminizin 

ortaya dökülmesi ile eş değer tutulmaktadır. O mekâna ait olmayan bir öznenin orada 

bulunması bir tehdit unsuru olarak görülmektedir. 

Ataerkil kültürün erkekler için ürettiği bu eril ve homososyal mekânlar erkekle 

özdeşleşen kamusal alan içerisinde yer almaktadır. Erkekler bu mekânlara yani kahvehanelere 

gitmek için özel alan dışına çıktığı vakit diğer kadınlar özel alan içerisinde bir araya gelirler. Bu 

bir aradalık erkeğin eve geliş vaktine kadardır. Erkeğin zamansız gelişi bu birlikteliği de aniden 
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sonlandırmaktadır. Yani kadınların özgürlük alanları erkeğin müdahale etmesine kadardır. 

Kadını özgür yapan erkeğin ona biçtiği vakit ve alan kadardır. 

Söz konusu bir takım ortamlarda bu mekânlar kahvehaneler ve belli bir ekonomik güce 

sahip olmayı gerektiren bir erkeğin yalnızca erkek arkadaşlarıyla bir araya geldiği kendilerine 

ait olan evlerdir. Erkekler bu mekânlarda toplanarak erkek olma arzusunu yerine getirerek hep 

birlikte yeniden üretirler. Bu erkeklik arzusu, erkeklerin kahvehanelerde ya da sosyalleştikleri 

diğer mekânlarda diğerleriyle müşterek bir şekilde hissettikleri keyif duygusu içerisinde ortaya 

çıkar ya da diğer bir deyişle hissedilen bu ortak keyif duygusunun bir sonucudur. (….) Erkekler 

dünyasında hiyerarşinin en az olduğu ya da hiç olmadığı, ilişkilerin bir samimiyet ve eşitlik 

düzeyinde kurulduğu mekânlar olan kahvehaneler belki de keyfin en fazla hissedildiği 

dolayısıyla da erkek olma arzusunun en yoğun ve en rahat yaşandığı ve üretildiği yerlerdir. 

Kahvehane erkek olma arzusunun en rahat çoluşabileceği kendiliğindenliği sağlar. Erkekler 

günlük yaşamlarında yaşadıkları sıkıntıları, çelişkileri ve yükleri kahvehanede yaşanılan ortak 

keyif hissi veya duygusu içerisinde eriterek ya da olumsuz duyguları olumluya çevirerek bir 

anlamda öznelliklerinde oluşan çatlakları onarır, sıkıntıları sağaltır, erkeklik habituslarını kendi 

aralarında oluşturdukları üretici bir ‘arzu’ya dönüştürerek kendilerini güvenceye alırlar 

(Demren, 2014: 35-36). 

 

2.4.1.1. Ataerkil Topluma Geçişte Mekânsal Farklılaşma 

 

Ataerkil toplumsal düzene geçmeden evvel İlkel-komünal toplumlarda ekonomik faaliyetler 

avcılık ve toplayıcılık üzerinden yürütülmekteydi. Erkeğin kas gücünden dolayı avcılık görevini 

kadınların ise toplayıcılık görevini üstlendiğinden daha önce söz etmiştik. Avcılığın büyük emek 

istediği o zamanlar avlanacak hayvana ulaşmak da oldukça güçtü. Bundan dolayı gıda 

ihtiyacının büyük bir kısmını kadın üzerinden, yani toplayıcılık ile karşılanıyordu. Kadın bunun 

yanında ev işlerinden de sorumluydu. İktidar ilişkilerinin baskın olmadığı bu toplumlarda 

kadının yoğun emeği nedeniyle kamusal ve özel alanda en az erkek kadar söz hakkına sahip 

olmuştur. Sonrasında iklimlerin değişmesiyle yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanlar gıda 

ihtiyacını da bazı hayvanları evcilleştirmek ve doğada bulunan yabani tahıl ürünlerini 

ehlileştirerek tarımsal üretime geçmişlerdir. Toprağın sürülmesi ve elde edilen artı ürünü 

dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumak için erkeğin fiziksel gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

andan itibaren kamusal alanda kadına ihtiyaç kalmamış ve burası erkeğin hizmetine 

sunulmuştur. Kadının kamusal alandan kovulup özel alanla sınırlandırılmasının bir diğer nedeni 

de erkeğin toprağın ekilip biçilmesi için geniş nüfuslu bir aileye sahip olma arzusuydu.  

Hemen hemen tüm uygarlıklarda temelde aynı kaygılar nedeniyle inşa edilen aile 

kurumu, toplumun en küçük ama en temel taşlarından biridir. Antik Yunan uygarlığında 
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‘’polis’’ler kurulmadan önceki hayat, ‘’oikos’’ adı verilen ve en geniş anlamıyla aile/ev anlamına 

gelen organize bir yapı içerisinde anlam bulmuştur. Oikos, aile için gerekli tüm ihtiyaçların 

giderildiği ve faaliyetlerinin yapıldığı işlevsel bir yapıdır. Aile bireyler zamanlarının handiyse 

tümünü burada geçirmekteydiler. Çünkü ailenin yaşamını idame ettirebilmesi için hemen 

hemen her şey mevcuttu. Ataerkil değerlerin hâkim olduğu bu dönemde ‘’oikos’’unda kurucusu 

doğal olarak erkekti ve evin yönetimi de kurucu olan bu bireydeydi.  

Evlerin merkezi alanı ocak ve çevresiydi. Ocak yanan büyük odaya oikos denmekteydi. 

Oikos hem günlük ev işlerini hem de ailenin bir arada bulunup neredeyse tüm zamanlarını 

birlikte geçirecekleri kutsal ateşin yakılması için kullanılan evin işlevsel bir bölümüydü. Kutsal 

ateş denilmekteki kasıt yemekte ailenin tüm bireyleri burada bir araya gelip yemekten evvel 

tanrılara dua edilip onların şerefine bir şey sunulur ve sunulan şey ateşe atılırdı 2500 yıl 

öncesine kadar da oikos dışında herhangi bir bölümü olmayan evlerin bu tarihlerden sonra 

andron(selamlık) diye tanımlanan sadece erkekler için bir bölüm evlere eklenmeye 

başlanmıştır. Mimaride görülen bu değişimin sebebi sosyoekonomik yaşamdaki değişikliklerdir. 

Sikkenin icadı ile ticaret gelişmiş, gelişen ticaret sonucu da zengin bir sınıf ortaya çıkmıştır. Bu 

da doğrudan doğruya mimariye de yansımış erkeğin erkek misafirlerini ağırladığı bir bölüme 

ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yenilik ataerkil toplumsal yaşamın önemli bir eksiğini 

gidermiş ve aslında önemli değişimlerinin bir sonucu olduğu gibi aynı zaman önemli 

değişikliklerin de bir anlamda habercisi olmaktaydı.  

Erkek bundan böyle ailesi ile ‘’oikos’ta’’ geçirdiği zamanın dışında aynı zamanda 

kendisine de ait hem resmi hem de özel bir homososyal alan yaratmıştı. Evin reisi konumunda 

olan erkek bu özel alanda erkek arkadaşlarını ağırlar, sohbet edip eğlenirlerdi. Andron 

konusunda Vitruvius şöyle yazmaktadır: “Erkeklerin yemek davetleri bu büyük odalarda yapılır; 

çünkü Yunan geleneklerine göre ev sahibesinin bu tür davetlerde hazır bulunması âdetten 

değildir. Evin bu peristylosu, erkekler burada kadınlar tarafından rahatsız edilmeden 

yaşadıklarından dolayı andronitides (erkek bölümleri) olarak adlandırılır[....]” (Akt. Baykan, 

2007: 1-6) Andron’un ortaya çıkışı ile birlikte ‘’oikos’unda’’ içerdiği anlam değişikliğe uğradı ve 

sadece kadın, çocuk ve ailenin erkek dışında geri kalan üyelerinin yaşadıkları bir alan olarak düz 

ve yalın bir mekan olarak kullanılıyordu. 

 

2.4.2. Geçmişten Günümüze Kahvehaneler 

 

Adından yola çıkarak kahvehane ‘kahve evi’ gibi iki sözcüğün bir araya gelmesiyle 

oluşturulmuş birleşik bir sözcüktür. Fakat ortaya çıktığı andan itibaren toplumsal ilişkileri 

düzenleyen ve toplumsal değişim ve dönüşümleri aksettiren kamusal bir mekân olagelmiştir. 

Kahvehanenin ortaya çıkışı kahvenin bir içecek olarak kullanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

43 

Hattox, kahvehanenin geçmişini kahve bitkisinin keşfedilmesi ve içecek olarak kullanılmaya 

başlanmasına kadar götürmektedir. 

 

Kahve6 bitkisinin ilk kez tüketimi Etipyoya’da görülmektedir. Ama ilk kez neden ve 

nasıl tüketilmeye başlandığı bilinmemektedir. Etiyopyalıların kahve bitkisini içecek olarak 

mı yoksa tane olarak mı tükettikleri netleştirilmemiştir. Kahvenin Etiyopya geçmişi 

genellikle söylentilerden ibarettir. Birçok tarihçi tarafından kahve tüketiminin geçmişi 

Yemen’e kadar götürülür. Öncelikle Hicaz-Yemen’de bir içecek olarak popülerlik kazanmış 

ve kısa vadede kahve dükkânlarında müşterilere deneme amaçlı tattırılmasıyla ve kar amacı 

güden bazı girişimci şahısların bunu fark etmesiyle bir tüketim mekânı olarak 

kahvehanelerin doğmasına yol açmıştır. Yemen’den de hac kafileleri ve ticaret kervanları 

yoluyla ilk önce İstanbul’a ortadan da tüm Avrupa’ya yayılarak belli başlı şehirlerde 

kahvehanelerin ortaya çıktığı görüşmüştür (Hattox, 1998). 

 

Kahvehane ilk olarak kahve içeceğinin tüketildiği bir mekân olarak kurulmuştur. Daha 

sonrasında kuruluş amacının da biraz dışına çıkarak gündelik işlerden arta kalan zamanı 

doldurmak gibi bir sosyalleşme alanına dönüşmüştür. Hattox’un da belirttiği gibi kahvehane 

mekan olarak ilk kez Hicaz-Yemen’de ortaya çıkmıştır. Fakat kimi tarihçilere göre dünyaya 

buradan değil İstanbul’dan yayıldığı kabul edilmektedir.  

 

Kahvenin daha geniş bir tabanda rağbet görmesi ve kahvehanenin evrensel bir 

toplumsal kurum olarak yaygınlaşması İstanbul’a gelmesiyle gerçekleşmiştir. Tarihçi 

Peçevî’ye göre, ilk kahvehaneleri Halepli Hakem adında bir tüccar ile Şamlı Şems adında bir 

efendi, İstanbul Tahtakale’de 1554 tarihinde açtılar. Kahve satılan/tüketilen bir yer olarak 

kurulan kahvehane, kısa zaman içerisinde bir tüketim mekânından ziyade gündelik hayatın 

tecrübe edildiği bir mekân haline geldi (Yaşar, 2005: 239). 

 

Erkekler ekonomik, dini faaliyetler ve aileden farklı bir sosyal çevre edinme ihtiyacını 

gidermek için kahvehaneleri tercih etmeye başlamışlardır. Söz konusu faaliyetler dışında zaman 

geçirdikleri bu mekânı haz duyulan bir alan olarak kabullendiler. Çünkü sadece hem cinslerinin 

olduğu bir alana kavuşmakla önemli bir eksikliği de gidermiş oldular. Burada hem farklı sosyal 

çevrelerle sosyalleşme hem de farklı toplumsal gruplara mensup bireylerle tanışma ve ilk kez 

yakınlaşma şansı yakaladılar. Toplumsal farkları ortadan kaldıran bu mekânı iyice benimseyen 

erkekler artık bu mekânın müdavimleri olmaya başladılar. Yaşamlarında olmazsa olmaz bir 

                                                             
6 ‘Kahve’ sözcüğünün etimolojik kökenine dair bulguların bir kısmı Etiyopya’da bulunan Kaffa 

dağını, diğer bir kısmı da Proto-Central Semitik ‘koyu’ anlamına gelen qhh kökenini öne sürmektedir. 
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alana dönüştüler. Saraçgil’de kahvehanelerin sosyoekonomik farkları görünmez kılan bu 

özelliklerine dikkat çekmektedir. 

 

Kahvehanelerin önemli bir özelliği, buraya gidenler veya vakit geçirenler arasındaki 

toplumsal ayrımların geçici olarak ortadan kalkmasını sağlamasıydı. Herhangi bir tartışma 

konusunu ortaya atmak mümkündü. Bir kahvehanede istediğiniz insanla konuşabilir, 

herhangi bir sohbete, orada konuşanları tanıyor olsanız da olmasanız da, onlar tarafından 

aralarına davet edilip edilmeseniz de katılabilirdiniz. Kahvehane müdavimlerinin konumları, 

geldikleri yerler hakkında bir imada bulunmak hoş karşılanmayan bir davranıştı, ayrıca 

sohbetin kesilmesine de neden oluyordu. Kahvehaneler toplumsal farklılıkların yokluğu gibi 

bir kurguyu yaratmaya hizmet ediyordu. Kahvehanelerdeki heterojen müdavim 

topluluklarının hiyerarşik saygıyı geçici olarak ortadan kaldırması, bazılarınca (ulema, 

iktidardakiler) hiç hoş karşılanmayan yakınlıklar sorununu ortaya çıkarıyordu. Bu 

mekânlara giren insanların birbirinden uzak durması mümkün olmuyordu. Üst düzey bir 

memurla, işsiz güçsüz bir adam yan yana oturuyordu. Hatta bazı din adamları da kendilerini 

buralara gitmekten alıkoyamıyordu. Ulema buraları günah yuvaları olarak adlandırıyordu. 

Ulemanın bu yakınmaları Sultan II. Selim’in buraları yasaklamasına neden oldu (Saraçgil, 

1999: 33-40). 

 

Kahvehaneler ve Hafiyeler adlı makalesinde Cengiz Kırlı, saltanat devletinin 

gündemdeki konuları, problemleri takip etmek amacıyla görevlendirdiği dedektifler 

derlerdikleri raporların (jurnallerin) çoğunu kahvehane içerisinde insanlar arasında yapılan 

konuşmalardan oluştuğunu anlatır. Bu da o dönemde kahvehanelerin sosyal gündelik hayatın 

tam merkezinde olduğunu ve toplumsal haberleşme ağından haberdar olabilmek için en uygun 

mekânlardan biri olduğunu göstermektedir. Halktan her kesimden, çeşitli meslek kümelerinden 

insanların bir araya toplandığı, çeşitli sosyokültürel anlamda zengin gösterilerin olduğu 

kahvehaneler toplumun sosyalliğinin merkezi haline gelmiştir. 

Kahvehanelerin kısa zamanda erkekler arasında iyice yaygınlaşması ile temelde aynı 

amaca hizmet eden ve aynı rolleri edinen fakat farklı konseptlere sahip yeni mekanların 

açılmasına neden olmuştur. Demren’in de Georgeon’dan aktardığı üzere bu mekanlardan biri de 

‘’kıraathaneler’’dir. Buraya gelen erkeklerin sadece kitap, gazete gibi ürünleri tüketmesiyle 

buralara okuma odaları ya da salonları da deniyordu. 

 

19. yüzyılın sonundan itibaren İstanbul’a yerleşen İranlılar ve Şii Azeriler 

vasıtasıyla çay tüketimi hızla artmıştır. Kahvehanelerin yanında birçok çayhane de açılmıştı. 

Kahvehaneler de müşterilerine çay sunmaya başlamışlardı. Bunların yanında ‘kitap okunan 

kahvehane’ anlamında kıraathaneler açılmaya başlandı. Buralara okuma salonları ve odaları 

da deniyordu. İlk kıraathaneler 1850’li yılların sonundan itibaren açılmışlardır. Müşteriler 
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kitapları ve gazeteleri okurken kahvelerini de içebilirlerdi. Kıraathanelere gidenler ciddi 

anlamda okumaya giderlerdi,  buralara gelenler daha çok şöhret sahibi insanlar, sanatçılar, 

aydınlar ve yazarlardı. Şöhret kazanmak ve seçkin bir müşteri tabakasını kendilerine 

çekmek için, dükkânlarına ‘kıraathane’ adını veren kahvehane sahipleri de olmuştur 

(Georgeon’den aktaran Demren, 2014: 59). 

 

Kahvehaneler bir sosyokültürel buluşma alanı olduğu için sosyal ve siyasi konular da sık 

sık konuşulur ve tartışılırdı. Biraradalığın ve anonimliğin de verdiği rahatlık hisle bu 

çekinmeden yapılırdı. Bu anlamda kahvehaneler 19. yüzyıla kadar içinde gömülü olan değişim 

ve dönüşüm araçları nedeniyle toplumsal değişimin önemli öncülerinden olmuşlardır. 

Kahvehanelerin bu yönlerinden kaynaklı da sürekli siyasi iktidarların hedefi haline gelip zaman 

zaman yasaklamalarla karşı karşıya kalmıştır.  

Osmanlı Devletinin son yıllarında kahvehaneler İstanbul’un sosyal ve kültürel 

yaşamında çok önemli bir yere sahiptiler. Daha sonrasında cumhuriyetin ilan edilmesiyle 

birlikte başkentin Ankara’ya taşınması kahvehanelerin farklı boyut kazanmasına neden 

olacaktır. Milli mücadele döneminde de önemli görevler üstlenen kahvehaneler İstanbul ve 

Anadolu arasında köprü vazifesi kurmuş haberleri alıp ulaştırma da etkin rol almışlardır. 

Sonrasında kahvehaneler cumhuriyet ile birlikte ‘’gericiliği’’ ve ‘’gelenekselliği’’ içerisinde 

barındırdığı gerekçesiyle modernite projesine uygun olarak ve de inkılapların halka 

ulaştırılması için dönüştürülmeye çalışılmıştır.  

Bu dönüşümün en önemli ayaklarından birisi de çalgılı kahvehaneleri kaldırmak 

olmuştur. Çünkü buralar insanların içki içip sarhoş oldukları dolayısıyla bedensel ve zihinsel 

sağlıklarını yitirdikleri alanlar olarak görülmüştür. Bu da cumhuriyet hükümetinin idealize 

ettiği vatandaş profilinin dışında bir profildi. Bu şekilde kimileri kapatılmış kimileri 

birleştirilerek kahvehane sayısı azaltılarak ıslah edilmeye çalışılmıştır. 

 

Kahvehanelerin modernleştirilmesi ve devletleştirilmesi bağlamında özellikle 

1930’lu yıllar içerisinde dönem dönem yasaklamalar ve sınırlamalar getirilmiştir. Özellikle 

iskambil oyunları yasaklanmış, iskambil ‘milli düşman’ ilan edilmiştir. Bunun yanında zaman 

zaman genel oyun oynama yasakları da getirilmiştir. Fakat bu yasaklamalar etkisiz kalmış ve 

1940’lı yıllardan itibaren kaldırılmıştır. Bunun nedenleri, devletin oyunlar üzerinde aldığı 

yüksek vergiyi alamaması ve kahvehane sahiplerinin ve müdavimlerinin bu yasağı sık sık 

ihlal etmesidir (Öztürk, 2006: 162-172). 

 

Kahvehaneyi sosyolojik ve tarihsel araştırmalar için çekici kulan nedenlerin başında bu 

mekân çerçevesinde oluşan sosyallik ve beraberinde getirdiği kamusal söylemlerin zenginliği 

yer almakta. O zaman için sadece Ortadoğu coğrafyasında değil, Kahvehanelerin Avrupa’da da 
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gündelik yaşam ve boş vakit geçirme mekânları arasında önemli bir yere sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

Kahvehane hakkında şimdiye kadar yer verilen saptamalardan, bu mekânın 

Avrupa’da ve Ortadoğu toplumlarında kamusal sosyalliğin söylemsel alanının oluşmasında 

etkin yeri olduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak bu ifade kahvehanenin birbirinden çok farklı 

tarihsel ve sosyal altyapılara sahip bu toplumlarda bire bir aynı işlevi gördüğü anlamına 

gelmiyor. Nasıl uzun tarihsel süreci boyunca homojen olarak ele alınabilecek bir kahvehane 

sosyalliğinden bahsedemezsek, aynı şekilde bambaşka iki coğrafyada ortaya çıkmış bu 

mekânların bire bir aynı işlevlere sahip olduğundan ve benzer dönüşümlere sahip 

olduğundan bahsetmemiz oldukça güç. Ancak genel olarak ele alındığında ortaya çıkan 

nokta, yüzyılların mekânı olan kahvehanenin, topluma ve bireylerin kamusal alana erişim 

haklarına dair eşitlikçi bir varsayım üzerinden çeşitli sosyalleşme biçimlerinin oluşmasında 

ve bunların dönüşümünde önemli ve çeşitli roller üstlendiğidir. (….) Kahvehane kamusal 

alanda daha önce de var olan berber, boza evi ve hamam gibi çeşitli sosyalleşme biçimlerinin 

arasında kolayca yerini almış ve erken-modern dönemde insanların kolektif, sosyal ve 

kültürel deneyimlerinin oluşmasına imkân veren mekânlardan biri olmuştur (Arık, 2017: 

171-172). 

 

Kahvehaneler zaman içerisinde uğradıkları değişimleri de içlerinde barındırarak 

kamusa alanda kapıları ‘herkes’e açık bir şekilde varlıkları halen sürdürmektedirler. Ancak 

toplumsal hayatın her alanında olduğu üzere yazılı olmayan kurallar, sınıf, statü, din ve etnik 

kimlik gibi olgular üzerinden kahvehanenin sınırlarını belirler. Bunlar arasında toplumsal 

cinsiyet, kahvehane sosyalliğinin kurulmasında en belirgin ve değişmeyen özelliklerden biri 

olarak durmaktadır. 

 

2.4.3. Kahvehanelerin Erkeklerin Sosyalleşmesindeki Yeri 

 

Literatüre bakıldığında kahvehanelerin tarihsel ve sosyal çalışmalar için cezbedici bir 

konu olduğunu ve bununla ilgili birçok araştırmanın, incelemenin yapıldığını görebilmekteyiz. 

Bunun temel nedeni de tarihsel ve sosyolojik anlamda sürekli bir sosyalleşme ve üretim alanı 

olduğundandır. Fakat literatür taraması yapıldığında bu mekânlara toplumsal cinsiyet olgusu 

çerçevesinde ele alınmadığı açıkça gözlenmektedir. Gündelik yaşamın boş zamanları doldurma 

etkinliğinde önemli bir yere sahip olan kahvehanelerin bu hakkın da sadece erkeklere 

sağlandığını görebilmekteyiz. Kahvehanelerin ortaya çıkışı erkeklerin boş zamanlarını 

doldurmaları için önemli bir boşluğu kapatmıştır. Önceleri erkekler bu boşluğu doldurmak için 

ya ibadet yerlerine ya da gidişin ‘’tehlikeli’’ sayılabileceği meyhaneler ya da kumarhaneleri 
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tercih etmekteydiler. Kahvehanelerin kurulmasıyla birlikte hem dünyevi zevklerden 

faydalandıkları hem de toplumda da genel bir kabul gören kamusal bir mekana sahip olmuş 

oldular. 

 

Kahvehanenin ortaya çıkmasından önce kentlerin gece yaşantısı insanların 

kişiliklerini, itibarlarını ve belki de hayatlarını tehlikeye atma pahasına gittikleri meyhane ya 

da kumarhanelerin yanı sıra eğer tarikat üyesiyseler sufi meclisleri ve özel gecelerde camide 

yapılan kutlamalar gibi çeşitli dinsel uğraşlarla sınırlıydı. İnsanlar ibadet yerlerine gitmekle 

öteki dünyada azap çekme gibi bir tehlikeden kurtulmaktaydı, ama dünyevi zevklerden de 

pek az yararlanmaktaydı. Kahvehanenin ortaya çıkışı bütünüyle yeni bir olgunun 

başlangıcını ifade ediyordu. Tam anlamıyla itibarlı insanlara ibadet dışı amaçlarla geceleri 

evden çıkmanın yolu açılmıştı. Artık erkeklerin önünde yarı itibarlı bir yere gitme, sohbet 

ederek ve çeşitli derecelerde masum sayılabilecek oyalayıcı işlere katılarak eğlenme gibi bir 

seçenek vardı. Kahvehaneler, büyük kent ortamlarında mahalli bölünmeleri fiziksel, 

toplumsal ve psikolojik açıdan büyük oranda belirsizleştiriyordu. Erkeklerin arkadaş çevresi 

de bitişik muhitlerle sınırlı olmaktan çıktı. Kahvehane yeni toplumsal davranışların ortaya 

çıkmasına yol açmış bunların rahatça ifade edilebilmesini sağlamıştı (Hattox, 1998: 109-

112). 

 

Kahvehane ilk ortaya çıktığında eğlence ve oyundan ziyade daha çok bir konuşma 

alanıydı. Konunun ciddi ya da önemsiz oluşu çok önemli değildi. Sık sık küfürlü ve argo 

konuşmalar yapılıyordu. Kadınlar ile ilgili kulaktan dolma aslı astarı olmayan tamamıyla 

dedikoduya dayalı öyküler anlatılırdı. Bunun gerçekliği ya da doğruluğu çok önemli değildi. 

Kahvehanelerde sadece içi boş, amaçsız konuşmalar yapılmıyor aynı zamanda edebiyat ve siyasi 

içerikli tartışmalarda yapılıyordu. Bundan kaynaklı var olan düzene yönelik şikâyetlerin sık sık 

dile getirildiği bir alandı. Bu da kahvehaneye gelenlerin rejim için her zaman bir tehdit unsuru 

olarak görülmesine neden olmuş ve iktidarların baskı ve yasaklamaları ile karşı karşıya 

kalmıştır. Tüm bu öfke ve yönelimlere rağmen kahvehaneler bir erkek sosyalleşme alanı olarak 

mevcudiyetlerini korumaya devam etmişlerdir. 

 

Medreseler, saray, hamamlar, çarşılar denetim altında tutulan kamusal hayatın 

göstergeleriydi; kahvehane ise bu sıkıcılıktan bir kurtuluş yolu yaratıyordu. Kurallarla 

belirlenmiş yerler ise bu sıkıcılıktan bir kurtuluş yolu yaratıyordu, kurallarla belirlenmiş 

yerler ve anlar arasında aracılık sağlıyordu. Kahvehaneye giden erkekler zamanlarını nasıl 

kullanacaklarını kendileri belirliyor ve yaşadıkları toplumsal, kültürel çevreye bağlılıklarını 

sürdürüyorlardı. Kahvehanede, bölgelere ve dönemlere göre değişen meşru ya da gayri 

meşru işler yapılabiliyordu. Gayri meşru işler arasında kumar oynamak, erkekler arasında 

çalgılı, müzikli eğlenceler düzenlemek, başta afyon olmak üzere çeşitli uyuşturucu 
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maddelerin kullanılması vardı. Bu yüzden kahvehanelere genelde olumlu gözle bakılmıyor, 

hatta kimilerince kınanıyordu. Bunların yanında, az konuşmayı ve itidalli davranmayı 

makbul davranışlar olarak gören toplumsal bir yapıda, erkeklerin kahvehanede eğlenmeleri, 

şakalaşmaları ve hoşça vakit geçirmeleri doğal olarak hoş karşılanmıyordu (Desmet-

Gregorie’den aktaran Demren, 2014: 61). 

 

Kahvehaneler birden fazla işleve sahip olan, tarafsız, isteyen her erkeğin ulaşabileceği 

bir mekân olarak insanların gözleme tabi tutulduğu denetim altında tutuldukları yerler olmanın 

yanında aynı zamanda erkeklerin de gözlemde bulundukları, sokağı seyrettikleri yerler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kahvehanelerin boş zamanları değerlendirme işlevinin yanında başka 

işlevlerinin de olduğunu görmekteyiz. Mahalleye yeni gelen bir yabancı varsa buraya adapte 

olabilmesinde aracı olmaktaydı. Dışarıdan gelen yeni haberler kahvehane aracılığıyla mahalleye 

yayılmaktaydı. Evlerin küçük oluşunun ve kentlerin merkezi alanlarının çok kalabalık 

olmasından kaynaklı kahvehanelerin öneminin artmasına neden oluyor, özel alanın bu 

sorununa geçici bir çözüm sağlamış oluyordu. Tam bu noktada kahvehaneleri özel alan ve 

kamusal alanın birbirine geçtiği yerler olarak görmekteyiz. Kahvehaneler özel alan ve kamusal 

alan arasında kalan bir aracı mekândı. 

 

Kahvehanenin bir erkekler ‘erkekler evi’ olduğu söylenebilirdi. Erkekler arasında 

örgütlenmiş bir bağlar toplamı ve gönüllü bir gruplaşmaya dayalı bir ortaklık yaratıyordu. 

Yukarıda bahsedilen birçok veçhe açısından esnek olan bu mekânda cinsiyet ayrımı olduğu 

gibi devam etmekte ve sürekli yeniden üretilmekteydi. Kadınlar bu ortama giremiyordu. 

Erkekler evi olarak kahvehane erkekleri toplumsal, ailevi ve mesleki hiyerarşilerin 

kısıtlayıcı yapılarının dışına çıkmaların sağlıyordu. Sokakta karşılaşanlara, duraklayıp kısa 

bir sohbeti paylaşma imkânını sağlıyordu. Kahvehaneler, erkeklere özgü, eve benzer bir 

mekânı farklı faaliyetlerle donatarak dışarı genişleme imkânı sunuyordu (Desmet-

Gregorie’den aktaran Demren, 2014: 62). 

 

19. yüzyıla gelindiğinde kahvehane erkekler için olmazsa olmaz bir boş zamanları 

doldurma etkinliği haline gelmişti. Erkekler buralarda kendileri için özel alanın verdiği rahatlığı 

ve hemcinsleriyle biraradalığın verdiği rahatlık hissini aynı anda yaşamaktaydılar. Bu erkekler 

açısından kahvehaneye gidiş tamamıyla eğlence nedeniyle bir gidişti. Daha net ifade etmek 

gerekirse zevk ve keyif duymak içindi. Konuşulan, her türlü masa oyununun oynanıldığı bir 

yerdi. Erkekler bazı zamanlar kendi aralarında konuşur, kimi zamanlar da oyun oynar, gazete 

okurdu. Kışın ise bunların yanında ısınmak için gidilirdi.  
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Bu kahvehanelerin tam ortalarında etrafa sıcaklık saçan bir soba ya da mangal 

bulunurdu. Erkekler sanki evlerindeymiş gibi entarileriyle gelirlerdi. Bu kahvehaneler, 

müdavimlerine birbirleriyle karşılaşma ve buluşma imkânının yanı sıra erkeklerin 

kendilerini toplumdan soyutlamalarına ve kendileriyle baş başa kalmalarına yardımcı 

oluyordu. Buralarda işsiz olup, bütün gün kahvehaneden çıkmayan, bu yüzden de toplum 

tarafından ‘aylak’ damgası yiyen müdavimler de vardı. Kahvehaneler, hep aynı, belli bir 

mekâna giden müdavim erkekleri oluşturmuştu: Buralar erkeklerin uzun süreli varlıklarıyla 

özgürlüklerini ilan ettikleri, çalışmaya ihtiyacı olmadığını, ev işlerinin kadına ait olduğunu 

hemcinslerine duyurdukları yerlerdi; başka bir deyişle erkeklere ait son sığınaktı 

(Georgeon’den aktaran Demren, 2014: 69). 

 

Tüm bu açılardan baktığımızda, kahvehanelerin işsiz erkeklerin, iş saatleri dışında gelen 

erkeklerin,  erkeklerin iş saatleri dışında ya da çalışmaya ara verdiklerinde gittikleri, her hangi 

bir işte çalışmayan erkeklerin tüm günlerini geçirdikleri homososyal bir alan olduğunu 

görebiliriz. Kahvehanelere tarihi bir perspektifte baktığımızda buraların yalnızca erkeklere ait 

bir sosyalleşme mekânı olduğunu görebiliyoruz. Birbirlerine dertlerini, sorunlarını, bir konu 

hakkındaki deneyimlerini karşılıklı olarak birbirleriyle paylaşıp bunlara ortak bir çözüm 

bulmak ve diğer erkekler tarafından da onaylanan deneyimlerin benimsenip ortaklaştırdıkları 

bir erkek mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte baktığımızda her ne kadar her 

kesimden her statüden bireylerin bir araya gelip arkadaşlık kurabilmesine imkan tanıyan bir 

mekân olsa da günümüzde bu böyle değildir. Aksine her kesim kendileriyle aynı toplumsal 

statüye sahip bireylerin gittikleri kahvehaneye giderler.  Kahvehaneler, kamusal alanın 

resmiliğini ve tedirginliğini kendi içinde eritip özel alanın samimiyetini buraya taşıyan bir aracı 

mekândır. Özel alan dışında erkeklere özgürlüğü deneyimleyebilecekleri bir ortak alan 

sunuyordu kahvehaneler. Batman’da bulunan kahvehanelerin de tarihsel anlamda erkeklerin 

sosyalleşmesindeki yerlerini ve önemlerini büyük ölçüde ufak değişimlerle aynen devam 

ettirdiklerini görmekteyiz. 

 

2.4.4. Konuyla İlgili Daha Önce Yapılan Çalışmalar 

 

Daha öncede değinildiği üzere kahvehaneleri ele alan birçok çalışma yapılmıştır. Fakat 

bu çalışmaların çoğu sosyo-tarihsel ve sosyo-antropolojik açıdan ele alınırken toplumsal 

cinsiyet açısından ele alan çalışmalar çok azdır. 

Çağdaş Demren, Kahvehane Erkekliği – Ankara’da Bir Gecekondu Mahallesinin Örneği 

adlı eserinde erkeklik, öznellik ve erkeklik arzusu kavramları arasındaki karşılıklı bağlantıları 

ele alarak erkekliğin toplumsal olarak inşa edildiğini ve iktidar ilişkileriyle iç içe geçtiği tezine 
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dayanan bir çalışma yürütmüştür. Erkeklerin, erkekliklerini inşa sürecinde yaşadıkları bir takım 

karşılıklı çatışma sürecinin kendilerinde sıkıntı yarattığını ve kahvehanelerin diğer erkeklerle 

yaşadıkları aynılık ve biraradalık hissinin onlarda bu kaygıyı azalttıkları argümanına 

dayanmaktadır. Demren bu çalışmayı Ankara – Yatıkevler mahallesindeki kahvehaneleri 

örneklem olarak seçmiştir. 

Yine Hülya Arık “Kahvehane’de Erkek Olmak: Kamusal Alanda Erkek Egemenliğin 

Antropolojisi” adını verdiği makalesinde tarihsel bir geçmişe ve sosyokültürel bir niteliğe olan 

her kimliğe ve sınıfa mensup erkeklerin buluşma yeri ve toplumsal hayatın içinde hep var olan 

erkeklere ait bir homososyal mekân olan kahvehaneleri incelemektedir. Kamusal alan içerisinde 

bulunan bir mekânda toplumsal cinsiyet kimliğinin nasıl kurulduğunu, var olan toplumsal 

cinsiyette söz konusu mekânın ne anlamlar ifade ettiğini incelemektedir. Buradan da yola 

çıkarak kamusal alanda ‘’hegemonik erkeklik’’ kimliğinin nasıl üretildiğini ve sürdürülmesi 

adına kahvehane olgusuna bakmaktadır. Arık, kahvehanenin kuralları olduğu tezine karşı 

çıkıyor ve esnek bir alan olduğunu savunuyor. Ayrıca kahvehane içerisinde deneyimlenen erkek 

kimliğinin büyük oranda kahvehane içerisinde kaldığını dışarıya yansımadığını ileri 

sürmektedir. Arık kahvehanenin erkeklere özgü bir mekân olduğunu savunuyor ama bunu kural 

olarak tanımlamıyor.  

Selin Şahbaz’da Geçmişten Günümüze Kahvehaneler, Kahvehanelerin Günlük Yaşamdaki 

Yeri ve Önemi: Aydın Merkez Örneği adlı yüksek lisans tezinde kahvehaneleri geleneksel halk 

kültürünün önemli bir parçası olarak nitelendirir. Şahbaz tezinde kahvehaneleri aynı zamanda 

sözlü kültürün geleceğe aktarılmasında da önemli bir işleve sahip olduğunu savunarak 

kahvehaneleri ve kıraathanelerin rollerini, kesişen ve ayrılan özelliklerini problem edinmiştir.  

 

Kimlik, Kamusal Alan ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kahvehaneler makalesinde 

Ömer Aytaç, kahvehanelerin neden erkeklerin bir mekânı olduğunu, kamusal alan ve toplumsal 

cinsiyet rolleriyle açıklar. Toplumda görünürlüğün, cinslerin toplumsal kimliklerinin 

toplumdaki yerini, önceliklerini mekânsal olarak parçalanması, ayrılması üzerinden kültürel ve 

tarihsel koşullara bağlı değişiklik gösterebileceğini anlatır. İlerleyen sayfalarında 

kahvehanelerin erkeklerin gittiği cinsiyete göre farklılaşan, ayrımlaşan mekânlar haline 

geldiğinden bahseder. Bu kahvehaneler gündelik hayatı ve kamusal alana olan bakış açısını eril 

cinsiyet ayrımı yapan bir perspektiften tekrardan şekillendirir ve üretir. Bu düşünceyi de Aytaç 

şöyle anlatır: ‘’Her ‘erkek mekân’ gibi, kahvehaneler de, tekil cinsiyetçi toplumsallık, dilsel 

jargon, değersel formalizm vb. özelliklere göre yapılaşmışlardır, buralarda rahatça küfür 

edilebilmekte, tekcil/eril bir pencereden anlam üretilmekte, toplumsala ait bakış 

edinilmektedir.’’ (Aytaç, 2005: 32) 
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Öte taraftan yukarıda da söylendiği gibi kahvehaneler ile ilgili akademik yazın 

incelendiği zaman kültür tarihi ve sosyal tarihin bir parçası olarak ele alındığı görülecektir. Bu 

çalışmalar genel olarak kahve bitkisinin ortaya çıkışı, pazarlanması için inşa edilen mekan 

olarak kahvehaneler ve kahvehanelerin yasaklanması etrafında dönen çalışmalardır. Kahve ve 

Kahvehane üzerine dikkat çeken ilk çalışma bir doktora tez çalışması olarak hazırlanan Ralph 

Hattox’un Kahve ve Kahvehaneler: Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu’daki Kökenleri isimli 

çalışmasıdır. Hattox eserini yazarken genel olarak Osmanlı günlüklerinden ve Arap 

yazmalarından faydalanarak kahve bitkisinin ve kahvehanelerin Ortadoğu’daki kökenlerini 

incelemektedir. 

Kahvehaneler ile ilgili bilinen bir diğer çalışma Ayşe Saraçgil’in ‘’Kahve’nin İstanbul’a 

Girişi’’ adlı makalesidir. Saraçgil, kahve ve kahvehanelerin ilk kez İstanbul’a girişini konu edinir. 

O’na göre kahveye yönelik oluşan olumsuz görüşlerin kahve bitkisinin tüketilmesine değil 

kahvenin kahvehane gibi kamusal alanda tüketilmesi etrafında toplandığını savunur. 

François Georgeon ise 19. yüzyıl İstanbul kahvehanelerini inceleyen bir makale yazarak 

19. yüzyılın sonlarına doğru kahvehaneler o kadar yayılmış ki İstanbul’u büyük bir kahvehaneye 

dönüştüğünü aktarmaktadır. Geleneksel kahvehanelerle ve modern kafelerin oluşunu da 

İstanbul’un çoğulcu yapısından kaynaklandığını savunmaktadır. 

Kahvehanelerin edebi yazındaki yerinin önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bilinen 

birçok şairin, romancının yolu mutlaka kahvehanelerden geçmiştir. Bu anlamda bu konuyu 

işleyen bir çalışma Namık Açıkgöz tarafından yapılmıştır. Açıkgöz ‘’Kahvename ve Kahvehane 

Etrafında Teşekkül Eden Edebi Kamuoyu’’  isimli çalışmasında kahvehanelerin divan ve halk 

şiirine yansımalarına dikkatleri çekmektedir. 

Kahvehanelerin tarihçiler tarafından bir çalışma alanı olarak kabul edilmesi 20 yıllık bir 

sürece karşılık gelmektedir. Kahvehanenin popüler bir çalışma alanı olarak incelenmesinde 

Habermas’ın ‘’Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’’ kitabının büyük bir etkisi vardır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere kahvehane konusu geleneksel tarih çalışmalarından daha çok, sosyal 

bilimlerin odağında yürütülen çalışmaların bir parçası olmuştur. Gerçekten de kahvehaneler ile 

ilgili yapılan akademik çalışmalarda kamusal alan, toplumsallık, homososyal alan, heterotopya, 

erkek/erkeklik, gözetim, toplumsal cinsiyet inşası vb. sosyolojiye ve antropolojiye ait 

kavramlara yer verilmiştir. Bu çalışmaların problem alanı kahvehanelerin tarihinden ziyade bu 

kavramlar üzerinden kahvehaneye eleştirel bakmaktadırlar.  
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3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE METODOLOJİSİ 

 

3.1. Araştırmanın Problem Tanımı 

 

Ataerkil ideolojinin genel çerçevede yapılacak bir eleştirisi için egemen toplumsal 

cinsiyet düzeninin şifrelerini çözümleyebilmek için, erkek egemen toplumda hegemonik güç 

ilişkilerinin hem hegemon erkeklere hem de ideal erkekliğin konumunu güçlendirmesi için 

yardım eden ‘öteki’ erkeklere bakmayı zorunlu kılar. 

Nitekim kadınların kendisini sürekli ispat etmesini bekleyen ve isteyen eril iktidar aynı 

zamanda erkekleri de sürekli için kendini ispatlaması ister. Bu da ataerkil ideolojinin salt 

kadınları değil erkekleri de tahakküm altına aldığını gösterir. Önceki bölümlerde de değinildiği 

üzere erkeklik, kadınlık gibi bir sosyokültürel sürecin ürünüdür. Erkek olmak her ne kadar 

biyolojikse, erkeklik de toplumsaldır. Erkekliği sosyalleşme sürecinden ayrı düşünemeyiz. 

Erkeklik, her insanın farklı bir şekilde farklı yer, mekan ve zamanda farklı şekillerde 

edindiği ve icra edildiği bir toplumsal bir inşa biçimidir. Erkeklik, DNA’nın bir ürünü değil 

sosyalleşme sürecinde üzerine giyinilen kültürel kodlardır ve toplumun gösterdiği uygun 

yollarla yeniden üretilir. 

Ataerkil toplum ve “erkeklik” olgusu iç içe geçmiş iki ayrı yapıdır. Erkeklik olgusunu 

ortadan kaldırdığınız zaman erkek egemen toplum sistemi de ortadan kalkar. Çünkü bu sistemi 

devam ettirecek polisler kalmayacaktır. Şunu da söylemek gerekir ki söz edilen şey biyolojik 

anlamdaki ‘’erkek’’ değil, sosyokültürel bir inşa biçimi olarak erkekler tarafından sonradan 

edinilen, benimsenen ve yeniden üretilmeye çalışılan ideal erkeklik biçimi olan hegemonik 

erkeklik halidir. Ataerkil ideolojinin erkeklere değil hegemonik erkeklere ve bu erkeklere 

yardımcı olmaya çalışan erkeklere ihtiyacı vardır. Çünkü bu erkekler olmazsa sürdürülebilir bir 

toplumsal sistem olmaktan çıkar. 

İktidar ve güç ilişkilerine dayalı toplumlarda ‘’ideal erkeklik’’ ve ‘’hegemonik erkeklik’’ 

kavrayışları ve bu kavrayışlara bağlı olarak belirli formasyonlar mevcuttur. Söz konusu 

kavramlar birbirlerinden farklıdır ve bunlara ilişkin toplumda da farklı çağrışımlar mevcuttur. 

“İdeal erkeklik’’ çok soyut bir kavram olup genel olarak olmak istenen ya da ulaşılması beklenen 

erkeklik biçimidir. Bu da toplumdan topluma, aileden aileye hatta insandan insana 

değişebilmektedir. Çünkü her toplumun her ailenin yaşam tarzları birbirinde farklıdır ve bu da 

farklı ‘’ideal erkeklik’’ler ortaya çıkarmaktadır. Bu da müphem bir durumdur. Örneğin, babanın 

ideal damat adayı ile annenin ideal damat adayı birbirinden farklı olabilemektedir. “Hegemonik 

erkeklik” kavramı da ilk kez Connell tarafından ortaya atılmış ve Gramsci’nin ‘’hegemonya’’ 

kavramından esinlenerek oluşturulmuş bir kavramdır.  
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Hegemonya, iktidarda olanın kendi iktidarını güce dayalı değil kişilerin onay ve rızasıyla 

kurmasına bağlıdır. Bu da ancak üyesi olunan toplumun egemen kültürünün benimsenmesi ile 

olabilmektedir. Buraya bakıldığında ‘’hegemonik erkeklik’’ ve ataerkil toplumsal düzen arasında 

sarsılmaz bir bağın olduğu görülebilir. Birbirlerini sürekli olarak karşılıklı olarak yeniden üretir 

ve sınırsız desteklerler. Hegemonik erkeklik kavramı da erkek egemen toplumlarda kendi 

dışındaki tüm erkekliklerin daha üstü ve makul olanıdır. Güç hegemonik erkeklerdedir. 

Genel olarak baktığımızda kadınlık, erkeklik üzerinden tanımlanırken erkeklik de 

kadınlık üzerinden tanımlanmaktadır. Yani toplumsal cinsiyetin oluşması için diğer cinse ait 

özelliklerin sökülüp atılması gerekmektedir. Ve tabi ki birbirlerini dışlamaları da gereklidir. 

Bunun sonucunda erkekler için kadınları dışlayabilecekleri homososyal bir alanın oluşmasına 

neden olduğu söylenebilir. Karşı cinsin dışlanması toplum tarafından beklenen bir davranışken 

aynı zamanda hem cinsleriyle sosyalleşme imkânı yakaladıkları bu mekânlara gitmek de 

olumlanmakta ve beklenmektedir. Ataerkil ideolojinin devamı için erkeklerin toplumsal cinsiyet 

kültürünü edinmesi gerekmektedir. Bu da erkeğin sosyalleşmesi ile mümkün olabilmektedir. 

Erkeklerin sosyalleşmesi de ancak kamusal alana çıkması ve hemcinsleri ile bir araya gelmesi 

mümkün olmaktadır. Bu da erkeklerin kendi sosyalleşmeleri için oluşturulan mekânlara gitmesi 

beklenmekte ve gerekmektedir. Söz konusu mekânlara gidilmediği vakit olağandışı bir davranış 

olarak karşılanabilir. 

Bu çalışmayı yapmamı sağlayan temel sorunsal aslında mekânın ve pratiğin bu kadar iç 

içe geçmiş ve cinsiyetlendirilmiş şekliyle kadınlığı dışarıda bırakıp egemen erkeklik değerlerini 

yeniden üretmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

3.2. Araştırmanın Amacı 

 

1950’li yıllara kadar sosyal bilimlerde yapılan çalışmalarda kadınlar görmezden 

gelinerek toplumun neredeyse yalnızca erkeklerden oluştuğu şeklinde büyük bir eksiklik söz 

konusuydu. Bu da o dönemde yapılan toplum çözümlemelerinin eksik ve hatalı olmasına neden 

oluyordu. Bu tarihten itibaren bu durumu eleştiren ikinci dalga feminizmin ortaya çıkışı ve etkili 

mücadelesi ile sosyal bilimlerin hemen hemen tümünü etkiler duruma geldi. Sosyal bilimlere 

getirdiği kadınların ötekileştirildiği ve ikincilleştirildiği gerçeği ile sosyal bilimlere yeni bir 

açılım getirmiştir. Bu bağlamda sosyal bilimlerde ataerkil toplumsal düzene ilişkin yeni 

çözümlemeler yapıldı. Fakat feminizm bunu yaparken kendinden önceki sosyal bilimler 

pratiğinin düştüğü hataya düşmüş ve 1980’li yıllara kadar da sosyal bilimlerdeki kadın 

çalışmalarında erkekliğin genetik olduğu ve tek bir erkeklik şeklinin olduğu şeklinde oldukça 

genelleyici ve indirgemeci bir yaklaşım söz konusuydu. Bu da erkekliğin doğrudan doğruya 

karşı tarafa oturtulmasına neden oluyordu.  
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Şüphesiz, bunun temel nedeni feminist odaklı çalışmaların önceliğinde kadının 

ötekileştirilmesi ve baskılanmasının bulunmasındandır.  Bunun yanında yalnızca Türkiye’de 

değil tüm dünyada bu alanda çalışma yürüten sosyal bilimcilerin o güne değin toplum odaklı 

çalışmalarda kadınlara yer verilmemesi sonucunda ortaya çıkan büyük bilgi boşluğunu 

doldurma istekleri bunda etkili olmuştur. Daha ortada çözülememiş bir kadın sorunu varken 

erkek sorununu tartışmak ilgi çekmedi hatta tepki çekti. Kadının ezilmişliğinin tüm suçlusu 

olarak erkeği görmek o güne değin yetmişti.  

Oysaki cinsiyetler birbiri ile sürekli karşılıklı bir ilişki içerisinde ve tarihsel bir süreç 

içerisinde sürekli etkileşim halindedirler. Bir tanesi ile ilgili konuşulduğunda diğerini de 

konuşmak gerekmektedir. Çünkü her ikisi de birbirini şekillendiriyor. Birindeki değişim diğerini 

de etkiliyor. Aynı zamanda birbirlerini sürekli bir şekilde beslemektedirler de. Bu nedenle 

erkeklik çalışmak gerekli ve önemlidir.  

1980’lerde başlayıp 1990’larda gelişen erkeklik çalışmaları radikal ve sosyalist 

feministlerin de sahip çıktıları ‘’özel olan politilktir’’ sloganından esinlenerek birçok konuda 

eleştirel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarla erkeklerin ataerkinin nimetlerinden oldukça 

faydalanıyorlardı fakat bu düzenin kendi içinde yarattığı doğal bir sonucu olarak erkekler 

arasındaki hiyerarşinin de farkına vardılar. Bu hiyerarşinin kadınlar kadar olmasa da erkeklerin 

de bu sistemden zarar gördükleri gerçeği açığa çıkmaktaydı. Tanıl Bora’nın da  sözüyle, erkeklik 

en çok erkeği ezmekteydi. Erkekliğin yine kadınlık gibi sosyalleşmenin bir sonucu olduğunu, 

kadınlık gibi belirlendiği, tasarlandığı ortaya çıkmıştı. Tıpkı feminist odaklı çalışmalar da kadın 

ezilmişliği ortaya konurken olduğu gibi erkeklik tanımlanırken de aynı problemlerle karşılaşıldı. 

Feminizmin kadınlığa dair deneyimlerinden erkeklik çalışan sosyal bilimcilerde çok yoğun bir 

şekilde faydalandılar.  

Erkeklik çalışmalarından söz edilince ilk akla gelen kişi yine ‘’erkeklik’’ kavramının 

yaratıcısı olan R. W. Connell’dir. Connell, feminizmin ataerkillik ya da patriarka olarak söz ettiği 

şeye ‘’cinsiyet düzeni’’ demektedir. Connell’e göre sanayi devrimi ile erkeklik kadınlığın tam 

karşı konumuna oturtulmuştur. Ona göre toplumlar kendi tarihsel ve sosyokültürel şartları 

içinde erkeklerin kadınlardan, eşcinsellerden ve ‘’öteki’’ erkekler üzerinde o topluma özgü 

cinsiyet rejimleri inşa etmektedir. 

Durum böyleyken, erkeklik çalışmalarının da problemsiz olduğu söylenemez. Bunlardan 

en önemlisi erkeklik çalışmaları ile feminizm arasındaki ilişkidir. Erkeklik olgusunun 

sorunsallaştırılması feminizmin karşısında mı yoksa feminizmin yanında daha çok feminist 

çalışmaları genişletebilmek için mi gerekli olduğu halen daha tartışılmaya devam etmekte. Bu 

doğrultuda çalışmamızda biri genel biri de spesifik olmak üzere iki amaç edindik.  
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İlki, erkeklik çalışmalarının feminizmde nereye oturtulması şeklinde yapılan 

tartışmaların ışığında bu tartışmada feminizmin karşısında değil yanında feminist çalışmaların 

daha geniş bir zeminde tartışılabilmesi için erkek egemen düzenin inşa ettiği cinsiyet düzeninin 

kadınları ezdiğini göz ardı etmeden erkekleri de ezebileceği düşüncesi ile yapılmıştır. Ataerkil 

ideolojinin erkekleri de ezebileceği argümanı bu alan araştırmasının temelini oluşturmaktadır. 

İkincisi ise, ‘’ Bir ''İdeal'' Erkeklik Biçimi Olarak Hegemonik Erkeklik Bağlamında 

Mekânsal Davranış: Erkek Kahvehaneleri - Batman Örneği’’ başlıklı bu çalışmada, kamusal 

alanda bulunan ama aynı zamanda erkek egemenliğinin pekiştirildiği bir mekân olan 

kahvehanenin inşa ettiği hegemonik erkeklik stratejilerinin, egemen erkeklik alanının ve 

hegemonik erkeklik kimliğini nasıl biçimlendirdiğini kahvehaneye giden erkeklerle yapılacak 

derinlemesine görüşmelere dayanarak açığa çıkarmaya çalışmak araştırmamızın temel amacını 

oluşturmaktadır. 

 

3.3. Araştırmanın Önemi 

 

Erkeklik olgusunu feminist ideoloji üzerinden çalışmanın önemine değinmek gerekirse: 

Erkeklik olgusunu sorunsallaştırmanın feminist çalışmalarda ufuk açıcı bir alan 

kazandıracağı kuşkusuz bir gerçektir. Çünkü erkek egemen kültürün dayattığı iktidar ilişkileri 

her seferinde yeniden üretilen asimetrik bir yapıya sahiptir. Yıllarca dile getirildiği gibi 

‘’erkekler, kadınları ezer ve ötekileştirir’’ indirgemeci bir bakış açısına sahip olup çok daha 

karmaşık olan bu yapıyı basitleştirmemek gerekmektedir. Bu bağlamda Connell’in de erkelik 

çalışmalarına hediye ettiği, sonrasında gelen kuramcılarla geliştirilen ve bu çalışmaların olmaz 

olmaz kavramları haline getirilen ‘’erkeklikler’’ ve ‘’hegemonik erkeklik’’ kavramlarıyla bu 

yapıyı daha iyi çözümleyebilme fırsatı doğmuştur. 

Erkeklik çalışmaları, birbirinden çok değişik disiplinlerde çalışma yürüten 

akademisyenlerin ve bir takım pro-feminist erkek gruplarının çalışmalarıyla son yıllarda 

gittikçe genişleyen bir gösteri alanına ve literatüre sahip olmaya başlamıştır. Avrupa’da ve 

ABD’de gelişen bu sürecin benzeri Türkiye’de de yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda giderek 

artan erkeklik çalışmaları ve bu alana ilişkin artan merak rastlantısal değildir. Bunun temel 

nedeni elbette ki daha da görünür hale gelmeye başlayan kadın cinayetleri, kadına, LGBT-İ 

bireylerine ve toplumun geri kalan erkeklerine yönelik şiddetin erkeklik olgusuna bakmayı 

zorunlu hale getirmiştir. Nitekim bu doğrultuda yapılacak tüm çalışmalar toplumda var olan her 

geçen gün daha çok görünür hale gelen eril şiddetin tüm oluşumlarına karşı verilecek etkili 

mücadeleyi oldukça güçlendirecek ve destekleyecektir. 
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3.4. Araştırmanın Soruları 

 

Erkek kimliği, erkeksilik, erkek rolleri, hegemonik erkeklik tartışmalardan ve 

değerlendirmelerden hareketle bu araştırmada şu soruların cevapları aranmıştır: 

1) Kahvehanelerin erkeklerin yaşamındaki yeri ve önemi nedir? 

2) Erkekler için kahvehanede cazip gelen olgu(lar) ne(ler)dir? 

3) Erkekler, erkekliklerini birer öznellik inşası olarak kahvehanelerde nasıl yeniden 

üretmektedirler? 

4) Kahvehaneye giden erkekler, erkekliklerini diğer erkeklerle nasıl 

deneyimlemektedirler? 

5) Erkekler, içine konumlandıkları öznellikleri nasıl işgal ediyor, onları 

kahvehanelerdeki günlük yaşam deneyimleri ve pratikleri üzerinden nasıl 

şekillendiriyorlar? 

6) Kahvehane içerisinde sadece erkeklerin bulunması hakkında erkeklerin düşüncüleri 

nelerdir? 

 

3.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Araştırmada öncelikle niceliksel olarak sınırlılıklar söz konusudur. Araştırma kapsamına 

giren erkek sayısı, genele varılması açısından yetersizdir. Ayrıca sadece nicel anlamda değil, 

nitel anlamda da sınırlılıklar söz konudur. Çünkü seçilen örneklem yeterince çeşitliliğe sahip 

değildir ya da yeterince homojen değildir. 

Konu açısından hegemonik erkekliğin kahvehane mekânı içerisinde konumlanışı ele 

alınacaktır. Araştırmada kahvehaneler genelde erkekliğin özelde de hegemonik erkekliğin 

inşasında önemli bir olgu olduğu kabul edilmiştir. Araştırma Batman ili hegemonik erkekliğin 

inşasında kahvehanenin rolü için genellenebilir. Türkiye için genellenebilmesi için kapsamlı bir 

araştırmaya ihtiyaç vardır. 

 

3.6. Araştırmanın Yöntemi 

 

Araştırmanın kuramsal ve sahaya yönelik iki ayağı bulunmaktadır. Bu doğrultuda 

öncelikle konuyla ilgili literatür taranmış ve daha önce varsa yapılan çalışmalar incelenmiştir. 

Kuramsal çerçeve içerisinde ‘’cinsiyet’’, ‘’toplumsal cinsiyet’’, ‘’erkek’’, ‘’erkeklikler’’, ‘’hegemonik 

erkeklik’’ kavramları tanımlanmış ve konuyla ilgili kuramlara yer verilmiştir. 
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Araştırmanın bir diğer ayağı ise saha çalışmasıdır. Her bir tekniğin avantajları ve 

dezavantajları göz önünde bulundurularak, saha çalışmasında yalnızca nitel teknikler  

kullanılmıştır. Bu yöntemin daha iyi katkı sağlayacağı düşünüldüğünden bu yola 

başvurulmuştur. Saha çalışmasında nitel bir uygulama olan derinlemesine görüşme tekniğinden 

faydalanılmıştır. Derinlemesine görüşme tekniği ve katılımcılarla daha yakın ilişkiler 

kurulduğundan ve daha sağlam gözlem olanağı elde edileceği düşünülmüştür. Detaylar ankete 

kıyasla derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkmaktadır.  

 

3.6.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 

Araştırma Batman ilinde bulunan tüm kahvehane, kıraathaneler ve buralarda bulunan 

tüm erkekleri kapsamaktadır. Ancak bu evrenin tamamına ulaşmak araştırma açısından uzun 

bir süreç gerektirdiğinden çeşitli örnekleme teknikleri kullanılarak örneklem seçilecektir. Bu 

aşamada kıraathane ve kafe seçiminde sistematik rastgele örnekleme tekniğinden 

faydalanılırken, geleneksel tip kahvehane seçiminde iste amaçlı örnekleme (tipik durum 

örneklemesi) tekniğine başvurulmuştur. 

Araştırmadan evvel 37 sorudan oluşan bir soru formu oluşturulmuştur. Üç başlık altında 

hazırlanan soruların il 9 tanesi mülakata katılan erkeklerin demografik özelliklerini ortaya 

çıkarmak için oluşturulmuş kapalı uçlu sorulardır. İkinci bölümde sorulan sorular ise mülakata 

katılan erkeklerin erkek ve erkeklik algılamalarını saptamaya yönelik 11 adet sorudan 

oluşmaktadır. Üçüncü ve son bölümde sorulan sorular ise tez konusunu doğrudan doğruya 

ilgilendiren spesifik sorulardır. Bu çerçevede sorulan 17 soru mülakata katılan erkeklerin 

kahvehaneler ile ilgili algılamalarını ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır.  

Bu çerçevede Batman’da bulunan dört kahvehanede her kahvehanede 5 erkek olmak 

üzere 20 erkekle mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatların tümü bizzat kendim ve kahvehane 

içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

 

3.6.2. Araştırmanın Veri Kaynakları 

 

Konumuzla alakalı olarak yapılmış olan yüksek lisans tezleri, makaleleri, kitapları ve 

raporları, birincil veri kaynağı olarak değerlendireceğiz. 

Saha çalışmasıyla görüşme formu uygulayacağımız kişiler ikincil veri kaynağımız 

olacaktır. 
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3.6.3. Araştırmanın Değişkenleri 

 

Bu çalışma sorular eşliğinde yapılacak olan betimleyici bir çalışma olacağı için 

varsayımlar olmayacaktır. Bu durum araştırmamız kapsamında değişkenler bölümünün 

olmayacağına işaret etmektedir. 

 

3.6.4. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği 

 

Çalışmada nitel araştırma tekniği olan derinlemesine bire bir görüşme ile veri 

toplanacaktır. Anket kısmında kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış soru formu 

kullanılacaktır. Yapılandırılmış soru formu araştırmanın soru cümleleri temel alınarak 

hazırlanacaktır. 

Sorular, katılımcıların sosyo-demografik profillerini tespit etmeye yönelik olmasının 

yanında, cinsiyet rolleri ile ilgili düşüncelerini de yansıtması planlanmaktadır. Bu çerçevede 

anketlerdeki açık uçlu sorulara verilen yanıtlara göre sonraki süreçte kategorileştirilerek 

soruların tamamı kapalı uçlu hale getirilebilecektir. 

Derinlemesine görüşmelerde ise sorular önceden hazırlanacaktır. Fakat görüşme 

esnasında, görüşmenin akışına göre soruların dışına çıkılabilecek ya da soruların düzeni yer yer 

değiştirilerek sorulabilecektir. Görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanmak hedeflenmiştir fakat bu 

uygulama katılımcıların tavırlarına göre uygulanmayabilecektir. Mümkünse fotoğraf makinesi 

ile alandan fotoğraflarda kullanılabilecektir. 

 

3.7. Batman’a Genel Bir Bakış 

 

Batman tarihsel olarak ele alındığında Türkiye’nin kentleşme seyrine uygun bir karakter 

ortaya koyduğu gözlemlenmekte. Batman, iki göç dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. İlki, tarımın 

git gide önemini yitirmesiyle o dönem de sanayi sektörünün cezbetmesi ile bu sektörde çalışma 

umuduyla yapılan ve sanayileşmenin bir başka boyutu olarak açılan TÜPRAŞ rafinerisinde 

çalışma umuduyla yapılan göçtür. İkinci dalga ise 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan doğu ve 

güneydoğuda başlayan silahlı çatışma süreci ve bu süreçlere bağlı olarak köy boşaltmalarının 

yaşanması sonucu kent merkeze yapılan göçlerdir. İlk dalga göç daha çok ‘’gönüllülük’’ esasına 

dayanırken ikincisi dalga göç ise ‘’zorunluluk’’ esasına dayalı göçlerdir. İlk dalga göç Türkiye 

genelinde yaşanan bir kentleşme pratiği olarak kabul edilebilir fakat ikinci dalga göçte Türkiye 

geneline genellemek çok yanlış ve absürt duracaktır. Nevi şahsına münhasır sebeplerden 

kaynaklı göçlerdir. 
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Batman için yaşanan bu göç dalgalarına baktığımıza, Batman’ın ilk göç dalgası baz 

alındığı vakit 1955’ten bu yana yaklaşık 60 yıllık bir kentleşme tarihi olduğu sonucuna 

varılabilir. Dolayısıyla Batman’ın şuan ki modern hali bu 60 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. 

Bu 60 yıllık süreç içerisinde 4700 olan Batman nüfusunun günümüzde 590 bine varmasında en 

önemli etken tabi ki de Raman Dağı’nda bulunan petrol yatakları ve buna bağlı olarak açılan 

TÜPRAŞ Rafinerisi olmuştur. Tüm bu gelişmelere bakıldığında Batman’ın bir sanayi kenti 

olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bundan kaynaklı Batman çevre köy, ilçe ve illerden yoğun 

bir işçi göçü almıştır. Türkiye’nin farklı illerinden Batman’a gelip çalışmak isteyen işçilerin 

genellikle vasıflı olduğu bilinmelidir. Geri kalan vasıfsız kesimin de çevre köy ve ilçelerden 

geldiği görülmektedir. Köylerden göç edenler genellikle köyde ya geçinemeyecek kadar küçük 

bir tarlasının bulunması ya da hiçbir şekilde tarlasının bulunmamasıdır. 

 

3.7.1. Demografik Yapı ve Sosyal Hareketlilik Açısından Batman 

 

Batman’ın nüfusu 1975 yılından itibaren hızlı bir artış göstermiştir. 1980’li yıllarda ise 

artışla adeta bir patlama yaşanmış. Nüfusun artışı yıllara göre resmi rakamlarla aşağıdaki tablo 

da gösterilmiştir: 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere 1935 yılından sonra nüfus sürekli artış göstermiş. Nüfus 

artışının en yüksek olduğu yıllara bakıldığında 1960-1975 yılları arasında ve 1995-2000 yılları 

arasında olduğu görülebilir. İlk artışa baktığımızda bunun temel nedeni kurulan petrol rafinerisi 

nedeniyle köylerden ve başka illerden alınan göçtür. İkinci artışın temel nedeni ise düşük 

yoğunluklu savaş nedeni ile köy boşaltmaları sonucu zorunlu olarak Batman merkezine yapılan 

göçtür. 2000’li yıllardan sonra artış oranının düşük olmasının nedeni olarak da kentteki 

istihdam alanlarının nüfusa oranla yetersiz kalması sonucu metropollere yapılan göçlerdir. 

Tablo 1: Batman'ın Yıllara Göre Nüfus Sayıları (TÜİK 2018) 
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Batman’ın nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olup, TÜİK’in 2017 verilerine göre kilometrekare 

başına 125 insan düşmektedir. İl genelinde okuryazar oranı ise % 92,8’dir. Yüzölçümü 4,654 

km2 olup işsizlik oranı ise % 26,9’dur. 

Bu hızlı nüfus artışı ile birlikte işsizlik oranı oldukça yükselmiştir. Şehrin cadde ve 

sokakları işsiz insanlarla dolmuştur. Sadece şehir merkezinde günün hemen hemen her saatinde 

işsiz insanlarla dolup taşan 900’den fazla kahvehane7 vardır. Atatürk heykelinin bulunduğu 

meydan ve Batman’ın en işlek caddesi olarak bilinen Diyarbakır Caddesi’nden kalabalık hiç 

eksik olmuyor. Buralar her gün sabahın erken saatlerinden, gün batımına kadar aynı kalabalıkla 

dolup taşıyor. Özellikle heykelin bulunduğu meydanda her sabah toplanan erkekler gündelik 

işler için kendilerini almaya gelecek insanları beklemektedirler. İşsizler ordusunun sadece 

küçük bir parçasıdırlar.  

Batman, 1946 yılında Raman Dağı üzerinde çıkarılan petrolle hızlı bir büyüme yaşadı. O 

zamandan bu yana petrolle tanınıyor. Aynı zamanda 25 yıldır bölgede devam eden çatışmalı 

savaş süreci sırasında Batman’a bağlı köyler boşaltılarak buradaki köylü merkeze göçe 

zorlanmıştır. Köyden kente yoğun göç nedeniyle büyüyen banliyöler, kendisiyle birlikte çarpık 

kentleşmeyi getirirken, sosyo-ekonomik yaşamı da alt üst etmiştir. 

 Batman’da insanlar gelir durumuna göre Batman’ı birkaç bölgeye ayırmışlardır. Kimisi, 

etrafı korunaklı, tel örgülü ve 24 saat güvenlik hizmeti ile sitelerin bulunduğu modern hayatın 

yaşandığı Batman; diğerleri ise söz konusu sitelerin dışında kendi gerçekleriyle karşı karşıya, 

günlük hayatın geçim problemleriyle baş başa kalmış ve sürekli büyüyen banliyöleriyle nüfusun 

önemli bir bölümünü barındıran Batman. 

Petrolün bulunmasıyla birlikte TPAO tarafından kurulan ve Batmanlılar tarafından ‘Site’ 

olarak adlandırılan bir modern anlamda Batman’da kurulan ilk banliyö olarak bilinmektedir. 

Burası, kurulduğu dönemden bu yana banliyölerde sıkışmış alt sınıfa mensup insanların adeta 

ütopyası haline gelmiştir. Bu durum buranın modern yaşam ile gecekondu yaşam arasında 

oynadığı rolün belirleyiciliğini ortaya koymaktadır. Site’de oturan azınlığın yönlendirdiği kent 

kültürü de çoğu zaman duvarları aşıp kentin tümüne yayılmıştır. 

Aslında Batman’ın bütün geçmişi 40–50 yıl öncesine dayanmaktadır. Üniversitede 

okuyan genç kesim üniversiteyi bitirip Batman’a döndüklerinde kentin geleneksel ile modern 

kültürü arasında sıkışmış kesimle bir kültür çatışması içerisine girdikleri gözlenmiştir. Okumuş 

ve orta sınıfa mensup kesimler şehir merkezinde lüks apartmanlar ya da sitelere yerleşirken, 

köylerden göç edenler ise kenar mahallelere, kendilerinden daha önce gelip yerleşmiş olanların 

olduğu yerlere yerleşmişlerdir. Bu yerleşme pratiğinde ise insanlar kendilerine yakın 

hissettikleri kesimlerle aynı mahallede kalmayı tercih ettiklerini görmekteyiz. Yani, kendine 

yakın gördüğü ya da aynı aşiretten olanların bulunduğu mahalleleri tercih etmiştir. Bu tercihte 

                                                             
7 Kavuş, R. (2014, 3 Eylül ) Kahvehane diyarı Batman - www.batmansonsoz.net  

http://www.batmansonsoz.net/
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belirleyici olan ise aşiretçilik olmuştur. Buralardaki aileler sosyo-ekonomik durumları 

düzeldiğinde Batman’ın elit mahalleleri olarak adlandırılan GAP(Güneydoğu Anadolu Projesi), 

Fatih, Kültür, Gültepe gibi mahallelere taşınmaktadırlar. Bu mahallelere taşınan insanlar 

kendilerini köylü değil kentli olarak nitelendirerek kent kültürünü belirleme hakkı elde 

ediyorlar. Bunun temel nedeni de ekonomik gelişime paralel olarak sosyokültürel anlamda da 

gelişim sağlanmaktadır. 

 

3.7.2. Kentleşme ve Sosyo-Ekonomik Yapı Açısından Batman 

 

Daha öncede belirtildiği gibi kahvehane olgusu açısından bir diğer önemli nokta da 

kentleşme ve buna bağlı olarak işsizlik ve doğurduğu problemlerdir. Özellikle 300 nüfuslu bir 

köyden petrolün bulunması ve ardından TPAO’nun kurulması ile 600.000’e yaklaşan nüfusuyla 

Batman hızlı kentleşmenin bir ürünüdür. 1970’lere kadar kentin gelişim seyri TPAO’ya 

bağlıyken bu tarihten sonra TPAO Batman’ın sosyal ve ekonomik gelişimini tek başına 

belirleyen konumdan çıkmıştır fakat önemini halen korumaktadır. Sosyo-ekonomik yaşamı tek 

başına belirleyen konumundan çıkmasının temel nedeni de köyden kent merkezine yapılan 

yoğun göçtür. Hızlı kentleşme ile beraber bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Kontrolsüz kentleşme ve dengeli olmayan göçler işsizlik, plansız sanayileşme ve ekonomik 

olumsuzluklar gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu noktada Batman’da yaşanan 

kentleşmenin getirdiği yüksek ekonomik yükümlülük bireyci yaşamı dayatmış ve sınıflar 

arasındaki farkları belirgin hale getirmiştir. Özetlersek, Batman’da yaşanan kentleşmeye 

TPAO’nun sınırlı etkisi nedeniyle kentin karşı karşıya kaldığı soyoekonomik problemleri 

çözmede yetersiz kalınmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, 

Söz konusu hızlı ve anomik kentleşme Batman’da kentin yapısını da etkilemektedir. 

Nitekim kent yapısı, geleneksel yapıdan farklı olarak ikincil ve resmi ilişkilerin hâkim olduğu, 

aile içi ilişkilerin zayıfladığı, bireyin giderek, kalabalık nüfusun yoğunluğuna rağmen 

yalnızlaştığı, heterojen gruplar arasında sıkışıp kaldığı bir yapıdır. Ayrıca kentte sanayi 

toplumun öngördüğü faydacılık, bencillik ve bencil insan tipi; sürekli rekabet içerisinde, 

karşısındakileri çıkarcı bir gözle görmesine sebep olmaktadır. 

 

3.7.3. Sosyo-Kültürel Açıdan Batman 

 

Batman özellikle petrolün bulunması ile birlikte köylerden ve çevre illerden aldığı göç 

nedeni ile kendine ait bir yerlisi yoktur bu da kendine özgür bir kent kültürünün gelişmemesine 

neden olmuştur. Heterojen bir kültüre ve insan topluluğuna sahiptir. Kendisine ait bir kültüre 

sahip olmayışı, küreselleşemeyen ama aynı zamanda yerelde kalamayan bireyler için gerekli 
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korunma alanlarının da olmaması demektir. Herhangi bir kültüre yönelik ait olmama problemi 

ile karşı karşıya kalan birey söz konusu yaşamı da kendileştirememektedir. Maddi bir çıktısı 

olmayan bu duygusal çöküntünün sonucunda birey bir kimlik bunalımına girip kendini ifade 

etmekte güçlük çekebilmektedir. Bu tür bireyler söz konusu yapay kültüre kendilerini ait 

hissetmedikleri için dışlanmış hissederler ve asıl sorunlar da buradan itibaren başlamaktadır 

aslında. Kimi şahıslar ve kurumlar tarafından söz konusu bu durumu kültürel bir zenginlik 

olarak görmesi ise problemleri halının altına süpürmekten ya da görmemezlikten başka hiçbir 

anlama gelmiyor.  

Kendisine özgü bir kent kültürüne sahip olmayan kentlerde ise sorun daha da kompleks 

bir hal almaktadır. Bundan kaynaklı bireyler kent kültürünü farklı yollardan edinmeye 

çalışmaktadır. Bunların başında da televizyon başta olmak üzere kitle iletişim araçlarıdır. Bu da 

bireylerin çok yoğun bir şekilde içsel çatışmaya ve yapay kültüre yönelik bir sorgulama süreci 

içerisine girmesine neden olmaktadır. Bu bireyler, topluma adapte olmak da ya da yaşadıkları 

toplum içerisinde konumlanmakta ve kendini ifade etmekte güçlük çekerler. Bu da bu tarz 

yerlerde yaşayan bireylerin geleneksel kültüre aidiyet hissetmemesine neden olmaktadır. 

Küreselleşmenin ve modern hayat tarzının etkisini en fazla gösterdiği de bu tarz alanlardır. 

Geleneksel yapıya karşılık yıkıcı bir faaliyet içerisinde olan modernizm gelişmiş toplumlara 

mensup bireyler için doyurucu bir işleve sahipken gelişmemiş veya gelişmekte olan toplumları 

ise tatmin etmeyen bir role sahiptir. Bu sürecin en önemli maddi çıktısı da patoloji üretmesidir. 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

4.1. Kahvehane Erkekliği: Bir Alan Çalışması 

 

Derinlemesine yirmi mülakattan oluşan ve Mersin Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı 

bünyesinde yüksek lisans tezi çerçevesinde yürütülen bu alan çalışması 2017 Haziran – Ağustos 

aylarında belli aralıklarla Batman’da gerçekleştirilmiştir. Mülakatların tümü kahvehane 

içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmayı Batman’da yürütmemin temel nedeni burada işsizliğin 

çok fazla olması ve buna bağlı olarak kahvehane ve türevi mekânların oldukça artış sağladığını 

düşünmem ve toplumdaki buna yönelik konsensüstür. Çalışmayı burada yapmamın bir diğer 

nedeni de güçlü ilişki ağlarım yardımıyla çalışmaya katılacak bireylere daha kolay ulaşabilecek 

olmamdır.  

Katılımcılar arasında düşük veya orta seviyeli gelir grubuna mensup olup kahvehane 

dışında daha ekonomik ve kültürel olarak daha çeşitli boş vakit geçirme 

pratiklerine/mekânlarına erişimi olamayan ve olmasını istemeyen erkeklerden oluşurken bir 

diğer grupta üniversite mezunu ya da devlet memuru/işçisi statüsünde çalışıp da çok çeşitli 
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sosyal mekanlara erişimi olma imkanı olup da kahvehaneye gitmeyi tercih eden veya diğer 

sosyalleşme alanlarının yanında kahvehaneden de vazgeçemeyen erkeklerden oluşmaktadır. 

Genel hatlarıyla iki sınıfsal kategorizasyonuna ayrılan bu örneklemedeki amaç 

temelinde kahvehane erkekliği ile ilgili bilgiler edinmeye çalışırken salt gelire ve yaşa dayanan 

algıyı ortadan kaldırıp, kahvehaneye farklı bir alternatifi olmayıp da giden erkeklerle, yine 

kahvehaneden farklı alternatifleri olmasına rağmen vazgeçmeyen erkeklerle ortak özelliklerini 

yakalayabilmekti. 

 

4.2. Mekân/Pratik Açısından Kahvehane ve Erkek/Erkeklik İlişkisi 

 

Kahvehaneyi odak alıp buradan erkekliğe bakmak, bir nevi kahvehane ve mensubu 

olduğu kamusal alana yönelik toplumsal cinsiyet karşılığının problematize edilmesidir. Bunun 

da, hegemonyanın toplumsal cinsiyet üzerinden nasıl gündelik yaşam içerisinde 

konumlandığının ve hangi pratikler yoluyla benimsendiğinin ve tekrar üretildiğinin tercümesi 

olduğu şeklinde okunabilir. Bundan kaynaklı kahvehane ortamında gerçekleşen pratikler ve bu 

pratiklerin hangi yönleriyle bir ‘erkeklik ritüel’i olarak içselleştirildiği ve bu mekânı bir erkek 

alanına dönüştürdüğü birlikte irdelenmesi gereken iki mühim noktadır. Kahvehanede 

gerçekleşen kimi pratiklerin bu alanı erilleştirdiğini söylemek mümkündür. Buna göre Arık 

(2017)’ın da aktardığı üzere: ‘’Toplumsa cinsiyet teorilerinde önemli isimlerden biri olan Judith 

Butler’ın ‘cinsiyet, ritüelleşen normların tekrarı ile kurulur’ şeklindeki önermesinin, Michel de 

Certeau’nun alanın performans/eylem ile mekana dönüştürülmesi ifadesi ile örtüştüğü bir 

noktadır.’’ Bu paradigma toplumsal davranışların ve iktidar ilişkilerinin, kendilerini var ettikleri 

mekandan ayrı düşünmeden incelenebilmesi için çok değerli bir kapı açarken erkek iktidarını 

erkeklik kavramı aracılığıyla irdelenebilmesi için önemli bir alan sunar. 

 

4.3. Farklı Erkeklikler – Farklı Kahvehaneler 

 

Yaptığım çalışma öncelikle Batman kent merkezinde bulunan 4 mekân odak alınarak 

yürütülmüştür. Bu mekânların birinin üzerinde kıraathane, ikisinin üzerinde kahvehane, bir 

diğerinin üstünde ise kafe yazmaktaydı.  Literatürde bunların tümü kahvehane olarak 

adlandırılsa da katılımcılarda bu ayrım çok bariz olarak gözlemlenebilmekteydi. Çay ocakları 

kendilerinde klasik/geleneksel kahvehaneyi çağrıştırırken; kıraathane sadece oyun oynanan ve 

sonradan dönüşüme uğrayan herhangi bir sohbet etme imkânı bulunmayan, argo ve küfürün 

yoğun olarak kullanıldığı bir mekân’ı; kafe ise kahvehanelerle herhangi bir ilişkisi bir bağı 

bulunmayan tamamen kendine özgü diğer iki mekân kadar erkek olmayan bir mekânı 

çağrıştırmaktadır. 
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‘’Çay ocaklarına karşı değilim ama kıraathanelere karşıyım. Kıraathaneler oyun 

oynanan salonlar olduğu için ben tasvip etmiyorum. Çay ocakları şöyledir; rahat bir şekilde 

gidip bu tip yerlerde konuşup çay içip sohbet edebiliyorsun. Kıraathanelerde ise küfür ve 

argo havada uçuşuyor. Daha sonra ağızlara giriyor ve çevreye yayılıyor.’’ (Nurullah, 24 

yaşında, serbest meslek) 

 

 Çalışmamda katılımcıların bu mekânları anlamlandırmalarına uygun olarak kavramları 

kullanmaya çalışacağım. Temelde bakıldığı zaman niteliksel ve işlevsel anlamda kıraathane çay 

ocağı ve kafe arasında bir takım belirgin farklar mevcut. Fakat çay ocağı ve kıraathaneye giden 

bireyler büyük oranda aynı profili çizerken bu mekânlara ve kafelere gidenlerin kişisel 

nitelikleri farklıydı. Bu açıdan çalışmamı yürüttüğüm 4 mekân hakkında kısaca bilgi vereyim. 

İlk mekân Eski Hal Çay Ocağı’dır. Batman’ın ilk merkezi alanı olan Cumhuriyet 

Meydanında bulunan Eski Hal, onlarca işyerinin bulunduğu yerlerden biri. Yıllar önce Batman 

ve çevre ilçelerin yaş sebze ihtiyacının karşılandığı yer, daha sonra oto galericilerin mekânı 

olarak işlev gördü. Ve daha sonra Belediye’nin girişimleriyle emlakçılara ev sahipliği yapmaya 

başlayan Eski Hal’de kasabından, lokantasına, baharatçısından balıkçısına kadar onlarca esnafı 

bulmak mümkün. Buradaki çay ocağı Batman’ın en eski ve en yoğun kahvehanelerinden biridir. 

Alan çok büyük olduğu için mekan 4’e ayrılmış. Zamanında tek bir kişinin elinde olan mekân 

bölününce zamanla farklı kişilerce kiralanıp işletilmeye devam edilmiş. Çay ocaklarının içi ve 

bulundukları alanın bahçesi ile birlikte fiziki kapasiteleri oldukça yüksektir. Günün her saati 

yoğunluk yaşanırken yine de en yoğun saati öğlen ve öğleden sonraki saatlerdir. Hemen hemen 

hiç boş yer kalmamakla birlikte buraya gelen bireylerin yaş profili de genel olarak 40 ve üzeri 

yaş grubuna mensup erkeklerdir. Burada dama, tavla ve satrançtan başka herhangi bir oyun 

olmamakla birlikte genellikle satranç ve dama oynanmaktadır. Buraya gelenlerin çoğunu 

emekliler, çevredeki esnaflar ve çevre köylerden merkeze gelen bireylerden oluşmaktaydı. 

İkinci mekân Batman’ın en işlek caddesi olan Diyarbakır Caddesi Dörtyol Kavşağı’nda 

bulunan Koçerler Kahvehanesi’dir. Batman her geçen gün gelişip büyüyen bir kent. Merkezin 

kapasitesi yetmediği için doğal olarak kentin çevresi imara açılıp yeni yerleşim yerleri 

kurulmaya çalışılmaktadır. Bundan kaynaklı Diyarbakır Caddesi de önceleri Cumhuriyet 

Meydanın merkez olduğu Batman’da gelişim ve değişimle beraber merkezin kaydığı alanlardan 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. En gözde mekanları, AVM’leri üzerinde barındıran bu cadde 

günün neredeyse 12 saati oldukça yoğun olmaktadır. Koçerler Kahvehanesi de böyle merkezi 

bir konumda olup açık olduğu her saat neredeyse tam kapasite hizmet vermektedir. Buraya 

gelenler de genellikle 40 yaş ve üzeri kesime mensup erkek bireylerdir. Az sayıda da olsa genç 
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kesimden de buraya gelip oturanlar oluyor. Burada da birinci mekânda olduğu gibi dama, tavla 

ve satranç yalnız bulunmaktadır. 

Üçüncü mekân olan Şatafat Kıraathanesidir. Bu mekân Diyarbakır Caddesi’ne paralel bir 

arka sokak da bulunuyordu. Mekânın bulunduğu muhitte çok sayıda kafe vardır. Buraya 

gelenlerin yaş ortalamaları önceki iki mekândan farklı olarak daha düşüktü. Bunların 25-35 yaş 

arası bir profil çizdiğini görmekteyiz. Bunların içinde vasıfsızlar, öğrenciler, işçiler, memurlar 

gibi çok çeşitli meslekten erkekler vardı. Burası genel olarak okey ve kart oyunları oynanmak 

için tercih edilirdi. Haftanın belirli günleri de futbol maçı izlemek için gelen gençlerle dolup 

taşıyordu. Önceki iki mekandan farklı olarak burada argo ve küfür yoğun olarak 

kullanılmaktaydı. 

Dördüncü ve son mekân ise Sokak Kafe’dir. Burası da Şatafat Kıraathanesi’nin olduğu 

sokakta bulunuyordu. Buraya gelenlerin yaş ortalamaları önceki üç mekana göre daha düşüktü. 

Genel olarak 18-28 yaş arası insanlar geliyordu. Yine önceki mekandan farkı sadece erkekler 

değil kadınların da çok yoğun olarak geldikleri gözlenmiştir. Daha çok üniversite okuyan veya 

mezunu insanların tercih ettiği bir yerdi. 

Görüldüğü üzere kafe hariç diğer 3 mekân farklı niteliklere ve farklı isimlere sahip 

olsalar da kahvehaneyle benzer özellikler göstermektedirler. Bu benzerlikler mekânın 

düzenlenişi, oraya gelen erkeklerin gösterdikleri pratiklerde görülmektedir. Kafelere nazaran 

diğer iki tür mekânda buralara takılan erkekler arasında birincil ilişkiler hakimken kafede ise 

daha çok ikincil ilişkiler hakim. Demren’in de aktardığı üzere (2013: 70):  

 

‘’Aynı kahvehane içerisinde oyun oynamak veya sohbet etmek üzere meydana gelen 

birkaç gruplaşma vardır. Kahvehanelerin bazılarında bu gruplardan bir tanesi ön 

plandayken, bazısında birkaç grup ön plana çıkabilmektedir. Bu gruplar birbirlerinden 

bağımsız değildirler, bu gruplar birbirlerini tanımaktadırlar. Bu gruplar esnektirler. (….) 

Yine de birbirlerine yakın buldukları kişilerle sohbet etme eğilimindedirler. Yeni gelen erkek 

bu kahvehanelere girebilir, bir süre gidip gelebilir de ama bir süre bu kahvehanenin 

müdavimi olabilmesi ancak bu gruplarla belli bir yakınlık kurabilmesine bağlıdır.’’  

 

Kıraathane ve çay ocaklarını bir erkek mekân olarak kodlayan karşılıklı girilen bu 

bağlardır. Kahvehaneler erkek sosyalleşmesinin ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamada geçmiş 

de olduğu gibi günümüzde de önemli roller oynamaktadırlar.  

 

4.4. Erkek Mekân: Kahvehaneler 
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Kamusal veya özel alanda bulunan bir mekân ele alınmak istendiğinde öncelikle oranın 

kim(ler) tarafından organize edildiğine ve kabaca nasıl yerler olduğuna bakmak gerekmektedir. 

Mülakatçıların kahvehaneyi kavramsal olarak 3’e ayırdığını daha önce dile getirmiştik. 

Kahvehanenin daha geleneksel, muhafazakar ve samimi ilişkilerin kurulduğu, küçük tabure ve 

masaların olduğu şekline çay ocağı; özünde kitap okuma yeri olan ama günümüzde içeriğinin 

tamamen boşaltılıp farklı bir amaca saptırılan, çay ocağına göre daha az samimi ilişkilerin 

kurulduğu, sadece oyun oynamak için toplanılan, büyük masa ve sandalyelerin bulunduğu 

şekline kıraathane; bireysel ilişkilerin hakim olduğu, çok cinsiyetli bir yapısı olan, tamamıyla 

modern tarzda inşa edilen ve fiyat açısından daha yüksek olan şekline ise kafe denilmektedir. 

Kafeyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği de sadece erkeklerin girebildiği bir mekân 

olmayışıdır. Kadınların da erkekler kadar özgürce girip çıkabildiği bir mekândır. Fakat bu 

durum erkeğin hakimiyetinin olmadığı anlamına gelmemelidir. Kamusal ve özel alanın her 

yerinde iktidarı elinde bulunduran erkek buraya da hakimdir. İktidarına yönelik herhangi bir 

tehlike gördüğü zaman çekinmeden müdahale etme hakkını saklı tutmaktadır. 

Kahvehanelerin bu 3 şekline yaş profili açısından baktığımızda da farklılıklar 

görmekteyiz. Çay ocaklarını tercih edenler orta yaşlı ve yaşlı bir profil çizerken; kıraathaneleri 

çoğunlukla gençler ve bazen de arkadaşları ile oyun oynamak isteyen orta yaşlı erkekler tercih 

ederken; kafelerin ise neredeyse tamamı gençlerden oluşan bir profil çizdiğini görmekteyiz. 

Medeni durumlarına göre de farklılaştıklarını görmek oldukça dikkat çekiciydi. Buna göre çay 

ocağını tercih edenlerin neredeyse tümü evliyken, kıraathanelerde ise evliler ve bekârlar 

şeklinde karma bir yapı vardı. Kafeler ise çoğunlukla genç bekârlardan oluşurken bazen ailesi, 

akrabaları ya da arkadaşları ile gelen genç veya orta yaşlı evli erkekler de mevcuttu. 

 

4.4.1. Erkeğin Penceresinden Kahvehanenin Anlamı ve Önemi 

 

Kamusal alan içerisinde yer alan kahvehaneleri incelemenin asıl amacı esasen kamusal 

alanın toplumsal cinsiyete yönelik alt benlikte yorumlanıp üst benlikte ortaya çıkmış halini 

sorunsallaştırmaktır. Bu tür bir çalışma günlük yaşam pratiğinin en önemli duraklarından biri 

olan boş vakit geçirme pratiklerinin arasında yerini almış kahvehanelere sızan hegemonik 

erkekliğin, benimsenmesi ve yeniden üretilmesinin irdelenmesi anlamına da gelir. 

Kahvehanelerin hegemonik erkekliği inşa etmedeki rollerini ele alan bu çalışmada mülakat 

esnasında katılımcılara sorduğum: ‘'Erkek adam dediğin kahvehaneye gitmeli, sözü hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Bu söze katılır mısınız?’’ şeklindeki sorulara verilen cevaplar erkekte 

kahvehane kültürünün ne anlam ifade ettiğinin tezin genel bir çerçevesini oluşturmuştur. 

Erkeklerin büyük çoğunluğu kahvehaneye tercih etmelerinin temel nedenlerinin 

kendilerinin de belirttiği üzere sosyalleşebilmektir (arkadaş/dost çevresi ile bir araya 
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gelebilmek, zaman ayırabilme, masa oyunları oynamak vb.). Buraya geliş nedenleri de diğer 

birçok gündelik yaşam pratiğinin nedenleri gibi kendileri tarafından sorgulanmadığı için bu 

soru sorulduğun da mülakata katılan erkekler cevap vermek de zorlandılar. Erkek büyüyüp 

dışarı çıkmaya karar verdiğin de kendisinden önce dışarı çıkıp ‘’erkeklik’’i deneyimlemiş 

arkadaşlarından yardım alır. Bu arkadaşların pratiklerini kendisi için model almaktadır. 

Kahvehane de bu sürecin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır:  

 

‘’Bütün erkek arkadaşlarım gidiyordu ve ben de gitmek zorunda hissettim. 

Şuan gitmemin nedeni ise tamamiyle alışkanlık (X3, yüksekokul mezunu, 26 

yaşında). 

 

Massey’in ‘’mekanlar üzerinden çizilen sınırların toplumsal cinsiyeti şekillendirmek ve 

kontrol etmek adına önemli bir yerde durduğu’’(akt. Arık, 2017: 180) şeklindeki ifadesi bir 

erkek mekân olan kahvehanelerin de cinsiyet profilini ortaya koyabilmekte yardımcı 

olabilmektedir. Bu noktada kahvehanelere bakıldığında gündelik yaşam içerisinde doğallaşmış 

ve pratiğe dökülen toplumsal cinsiyet algılamalarının nasıl yeniden üretildiğini görebilmekteyiz.  

 

Yunanistan’ın kuzey kesiminde çalışma yapmış olan Jane Cowan, kadının erkekler 

tarafından kontrol edilen kamusal alanlara girmesinin yerel olarak şekillendirilmiş ataerkil 

düzenlemelerin protestosu olarak algılandığı detaylı bir şekilde sunmuştur. Göreli olarak 

‘’önemsiz/detay’’ anlamını taşıyan boş vakit geçirme başlığı altında geçen kahve içmek gibi 

eylemlere önemle işaret eden Cowan, bu pratiklerin aslında toplumsal cinsiyet rollerinin 

kurulumunda ve toplumsal cinsiyet sisteminin tekrar üretiminde önemli yere sahip 

olduğunun altını çizer (Cowan’dan akt. Arık, 2017: 181). 

 

4.4.2. Kahvehane: Erkeğin Hizmetinde Bir Homososyal Alan 

 

Toplumsal cinsiyetin kadın ve erkeklerdeki beğeni ve zevk algısının farklılaşmasında 

başat bir rolü vardır. Bu da kahvehanelerdeki homososyal ortamın kurulmasında ve yeniden 

üretilmesinde kilit bir konumda olduğunun göstergesidir. Hegemonik erkekliğin pratiğe 

dökülmesinde ve kendini ifadesinde önemli bir alan olarak ele alınabilecek kahvehaneler, 

müdavimi olan erkekleri kadınlık karşısında ve diğer erkekler karşısında denetleyici bir 

fonksiyona sahip olacak bir konuma oturtmaktadır. Bu da erkeklerin kendi arasındaki 

muhabbet ve yine erkeklerin kamusal alana çıkışı üzerinden gerçekleşmektedir. X11, 27 yaşında 

sağlık bölümlerinden birinden önlisans mezunu ve şuan herhangi bir yerde çalışmamakta. 

Kendisiyle mülakatı gerçekleştirdiğimde kahvehaneleri çok sevmediği, elinden geldiğince tercih 
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etmediğini fakat yine de erkek arkadaşlarıyla erkek muhabbeti yapmak için alternatif olarak 

başka bir alanın olmadığı için tercih ettiğini dile getirmiştir. X11 kahvehaneleri erkeklerin 

dedikodu alanı olarak ve erkeklerini doyasıya yaşadıkları bir özgürlük alanı olarak 

değerlendirir:  

 

‘’… erkeklerin kendilerini hür, özgür bir şekilde hissettikleri bir ortamdır. 

Erkek başka bir yerde istediği kadar kibar görünsün, eşinin veya kadınların yanında 

istediği kadar kibar olsun ama kahvehane içerisinde içinde var olan öküzlüğü dışarı 

yansıttığı tek mekân kahvehanelerdir. Küfürlü, argo konuşursun çevredekilerin tümü 

erkek olduğu için aldırmazsın. Dedikodunu yapıyorsun, normalde yansıtmadığın 

yüzünü orada yansıtabiliyorsun.’’ Ayrıca kadınlara da bir öneri de bulunuyor: ‘’Bir 

kadın, bir erkekle evlenmeden önce kahvehaneye gidip orada onun gerçek yüzünü 

görsün. Eğer oradaki davranışlarını onaylarsa evlensin. Çünkü erkekler orada doğal 

davranır.’’  

 

Kahvehaneler, erkeklerin hem cinsleri ile çalışma zamanından arta kalan boş 

vakitlerinin büyük çoğunluğunu geçirdikleri mahrem bir alan olarak nitelendirilebilir. Bu 

mahremiyeti inşa eden değişkenlere bakıldığında bunların kendi aralarında kurdukları 

arkadaşlık ilişkileri ve bu ilişkiler sırasında konuşulan konular vs. gibi samimi pratikler olduğu 

görülmektedir. Erkekler bu samimiyeti, bu samimiyetten duydukları keyif ve bunun sonucunda 

sırları paylaşırlar. Bu sırlar dışarıda ya da her yerde bilinen ama konuşulamayan konulardan 

oluşabilmektedir. Bu sır paylaşımı da zorunlu olarak bir mahremiyet gerektirmektedir. X11’in 

de belirttiği nokta kadının bu mahremiyet alanlarına sızmasıdır. 

Erkeklerin ortak alanlarda kendi hemcinsleriyle bir araya gelme nedenlerine 

baktığımızda homososyalliğin kilit bir kavram olduğunu görmekteyiz. Erkek egemen 

toplumlarda kadının dışlanıp özel alana hapsedilmesiyle kamusal alan erkeklerin tekeline 

geçmiştir. Erkekliğin dişilikten önce geldiği bu tip geleneksel toplumlarda kamusal alana özel 

alandan daha çok değer atfedilmektedir. Rasyonalite, akılcı, saldırgan, girişken vb. erkekle 

özdeşleştirilen özellikler kamusal alanda erkek sosyalliğinin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Buna karşılık irrasyonalitenin, duygusallığın, uysallığın, bağımlılığın kadınla 

dolayısıyla da özel alanla ilişkilendirilmesi erkeğin özel alan içerisinde değil de kamusal alana 

çıkışı ve orada sosyalleşme isteği yine erkek tarafından bir meşrulaştırma aracı olarak 

kullanılmıştır. 32 yaşında olup evli olan X1 kahvehaneye geliş sebeplerinden biri olarak kendi 

problemleri ile ilgili arkadaşlarına danışmak için veya başka bir konu ile ilgili sohbet etmek için 

olduğunu söylemiştir:  
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‘’…arkadaşlarımızın tümü orada olduğu için geliyoruz. Sohbet edebildiğimiz 

için geliyoruz. Biz evde toplum olarak konuşmayı sevmeyen bir milletiz. Eve gelir 

yemeğimizi yer, çayı içip dışarı çıkan insanlarız. Kahvehaneye gelip konuşuruz. 

Sorunlarımızı konuşuruz, bir arkadaşımızın sorunu varsa konuşur çözüm buluruz, 

ülke gündeminden konuşuruz.’’  

 

Erkek egemen toplumlarda erkeğin kadın karşısında ‘güçsüz’ olması onun kendi çevresi 

tarafından dışlanmasını, yine çevresine ve hatta eşine karşı saygınlığını yitirmesine neden 

olabilmektedir. Bundan dolayı erkekler hiçbir sorundan etkilenmeyen, tüm sorunlarla başa 

çıkabilen, bu sorunların onları zayıf düşüremeyeceği varlıklar olarak algılanagelmiştir. 

Erkeklerde bu tarihsel pratiği sosyalleşme sırasında edinir veya kendilerine kodlanır. Erkek bu 

anlamda ataerkil değerleri korumayla da yükümlü olduğundan dolayı özel alan içerisinde 

otoritesinin sorgulanmasına neden olabilecek pratiklerden kaçınır. Bu da onun varsa 

sorunlarını eşi yerine arkadaşlarıyla çözmesine neden olabilmektedir. Yine mülakatın 

devamında bir erkeğin sorunları varsa camiyi tercih etmesi gerektiğini vurgulamıştır ki bu 

sorunu çözebilmek için özel alana hapsettiği kadına danışmak birinci veya ikinci tercihi bile 

olmamıştır:  

 

‘’…dertlerinde sorunlarından uzaklaşabilmek için cami tercih edilebilir.’’  

 

Bir diğer anlamıyla, kamusal alan erkekliğin inşa edilmesinde, tekrar üretilmesinde, özel 

alanı tanımlayıp denetleyen ve erkek egemen toplumun değerlerini koruyan bir mekanizma 

görevi görmektedir. Kamusal alanın kurallarına ve değerlerine yaraşır bir şekilde davranmak 

hemcinsleri arasında erkeğin sorunsuz bir şekilde ilişkilerini devam ettirebilmesinin en önemli 

şartlarından biridir. 

Kıraathane ve çay ocağı olarak değerlendirilen mekânlarda yapılan mülakatlarda 

katılımcılara sorulan ‘’kahvehanenin kuralları var mıdır?’’ şeklindeki soruya verdikleri 

cevaplarda genellikle kadınların oraya gelmemesi konusunda herhangi bir kuralın olmadığını 

fakat kahvehane içerisine adım attığı andan itibaren oradaki erkekler tarafından tepkiyle 

karşılanacağını dile getirmişlerdir. 27 yaşında üniversite lisans mezunu olan X8 bir kadının 

buralara gelmesinin kendisi için problem olmadığını ama kahvehanenin kendi doğasına aykırı 

olarak bulduğunu düşünen erkekler tarafından hoş karşılanmayacağını belirtti:  

 

‘’Kahvehanelerin kaba veya sert erkeklerin gittiği yer olarak düşünüldüğünde 

pek hoş karşılanmayacaktır. Birine sorarsanız belki kadınlar girebilir der ama hoş 
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görülmeyecektir yine de. Kadınlar da kahvehane yerine genellikle kafe denilen yerlere 

giderler.’’(X8, lisans mezunu, 27 yaşında)  

 

Mahmut’un da ifade ettiği üzere kahvehaneler bir tekcil/erkek mekân yani sadece 

erkeklere has bir mekân olduğundan kaynaklı oraya bir kadının girmesi demek kahvehanenin 

varlık nedenini de tehdit anlamına gelecektir. Kahvehanelerde gerçekleşen pratik ve ritüellerin 

burayı erkeklerin, diğer erkeklerle birlikte erkekliklerini karşılıklı olarak deneyimleyip, 

pekiştirmelerini sağlayan bir homososyal alan olarak kavramsallaştırılmasına olanak 

sunmaktadır. Bu tarz bir paradigma erkeklerin kendi aralarındaki iktidar çekişmelerinin ve 

buna bağlı olarak güç ilişkilerinin ve gösterdikleri erkeklik pratiklerinin içinde gerçekleştikleri 

mekândan bağımsız olarak ele alınamayacağının da göstergesidir ve ataerkil ideolojinin erkeklik 

olgusu üzerinden bakılmasına imkan sunar. 

Hülya Arık “Kahvehane’de Erkek Olmak: Kamusal Alanda Erkek Egemenliğin 

Antropolojisi” adlı çalışmasında kahvehanenin kuralları olduğu tezine karşı çıkıyor ve esnek bir 

alan olduğunu savunuyor. Ayrıca kahvehane içerisinde deneyimlenen erkek kimliğinin büyük 

oranda kahvehane içerisinde kaldığını dışarıya yansımadığını ileri sürmektedir. Bu noktada 

bizim alanda elde ettiğimiz bulgular buna benzer değildi. Mülakatlara katılan erkeklerin 

aktardıkları üzere kahvehaneyi tanımlayan bir takım toplumsal norm ve kurallar söz 

konusudur. Bunların başında da kahvehanenin cinsiyeti yani bir ‘’erkek mekân’’ oluşu 

gelmektedir. Arık’ta kahvehanenin erkeklere özgü bir mekân olduğunu savunuyor ama bunu 

kural olarak tanımlamıyor. Diğer yandan, kahvehane içerisinde kurulan, dönüştürülen ve 

yeniden üretilen kısaca inşa edilen erkeliklerin, zamansal ve mekânsal sınırları aşarak 

toplumsal yaşamın her alanında kendini pratiğe döken erkek kimliklerini de etkilediğini, aynı 

zamanda kahvehane dışında kurulan erkekliklerin de kahvehanede devam ettiği bulgusu 

mülakata katılanların kendi ifadelerinden elde edilmiştir. 

Yine bir kahvehane sahibi olan Özgür kadınların kahvehane faaliyeti dışında(broşür 

dağıtma, dilenci olarak gelebilme vs.) kahvehaneye gelebileceğini ama bunun dışında 

gelemeyeceğini dile getirmiştir:  

 

‘’kadınlar kahvehaneye gelirler mi?’’  sorusuna: ‘’hayır kesinlikle gelmezler 

çünkü kahve denilince erkek için yapılan bir mekândır. O yüzden bayanlar gelmez 

yani.’’(X14, 55 yaşında, kahvehane sahibi). 

 

Ev içinde yaşanılan her şey erkek için mahremiyet ifade edilmektedir. Bu mahremiyetin 

ifşa olması demek o erkeğin korumakla yükümlü  olduğu şeyi koruyamadığı bunun da onun 

erkekliğinin çevresi tarafından sorgulanmasına neden olabilmektedir. Tıpkı özel alan gibi 
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kamusal alanın bir takım mekânları da erkekler için bu düzeyde bir mahremiyet ifade 

etmektedir. Bu mekânlarda genellikle sadece erkeklerin bir araya geldiği ve hiçbir kadının 

aralarına alınmadığı bir alanlardır. Öncelikle buralara kadınlar giremez. Kadınların yanı sıra 

ergenliğini aşmamış çocuklar (babaları ile gelebilirler yalnız- ki gelmekteler), mahalle 

kahvehanesi ya da esnaf kahvehanesi ise ‘’yabancı’’ erkekler de giremez. Fakat çay ocağı ve 

kıraathaneden farklı olarak kafeler tek cinsiyetli mekânlar değillerdir. Kafeler genel olarak 

kahvehanelerin daha modern ve gelişmiş olanına denilmektedir. Kahvehane ve kafe aynı 

fonksiyonları taşısalar da hitap ettikleri insan profili birbirlerinden farklıdır.  

 

Ülke genelinde işlevselliği açısından benzer özellikler taşıyan kahvehanelerin 

özellikle erkeklerin vakit geçirdikleri, esnaf ve emeklilerin sıkça uğradıkları yerler, bunun 

aksine kafelerin ise her iki cinsiyet grubu tarafından tercih edilen ve daha çok gençler 

tarafından tercih edilen mekânlar oldukları dikkat çekmektedir (Yağbasan ve Ustakara, 

2008: 241). 

 

X6, 33 yaşında ortaokul mezunu ve inşaat işi ile uğraşıyor. Kendisine bir erkek arkadaşı 

ve bir kadın arkadaşı ile görüşmek istediğinde nerede görüşürsünüz diye sorulduğunda verdiği 

cevap aslında kafelerin ve çay ocakları/kıraathanelerin mekan cinsiyet profilini net ortaya 

koymuştur.  

 

‘’Bir erkek arkadaşım çağırdığı zaman gidip normal bir kahvehanede 

oturuyoruz. Kız arkadaşla oturduğumda ise normal bir kafeye falan gideriz.’’ ‘’Peki, 

neden kafe, neden normal bir kahvehane değil?’’ diye sorulduğunda ise ‘’oralarda 

(kahvehaneler) hep erkek olduğu için doğru bir şey değil oraya götürmek. Bana göre 

doğru değil yani. 20 tane erkeğin içinde bir kadınla oturmak hoş bir şey değil.’’ 

 

Emine Özmete ve Melek Zubaroğlu Yanardağ (2016)’ın ‘erkeklerin toplumsal cinsiyet 

algılamalarına dair yaptıkları bir araştırmada 25 ve daha küçük yaştaki erkeklerin, 26 ve üzeri 

yaş grubuna nazaran daha eşitlikçi bir pratik sergiledikleri sonucuna ulaşmışlardır:  

 

Bu araştırma sırasında, genç yaşta olan erkeklerin daha ileri yaşta olanlara nazaran; 

bekâr olanların evlilere nazaran; öğrenim düzeyi yüksek olanların geri kalan diğer öğrenim 

düzeyinde olanlara nazaran; çocuk sahibi olmayanların, çocuk sahibi olanlara nazaran 

toplumsal cinsiyet rollerine yönelik daha eşitlikçi bir tutum benimsedikleri saptanmıştır 

(Zubaroğlu Yanardağ ve Özmete: 100-103). 
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Kafelerin müdavimlerinin genç, bekar ve öğrenim düzeyi yüksek bireylerden oluştuğu 

göz önüne alındığında yukarıda sözü edilen araştırma ile de anlaşılacağı üzere kafelere 

müdavim olanların yaş profiline, medeni durumlarına ve eğitim durumlarına bakıldığında bu 

tarz mekânların aslında neden tek cinsiyetli bir yapıda olmadıklarını gösteriyor. Kafeler 

kendileri ile birlikte getirdikleri kültürel mekân/pratikleri ile çay ocakları/kıraathanelerden 

farklı olarak kadına ve erkeğe birlikte sosyalleşebilme olanağı sunmuştur. 

Peki, kamusal alana daha çok kadının katılımı hiyerarşi ve iktidar olgularının yarattığı 

problemleri aşmak için yeterli bir çözüm müdür? Sorunu nicel olarak aşmak, nitel bir değişim 

yaratır mı? Bu soruya vereceğimiz yanıtlar, iktidar ve hiyerarşiye bakış açımızla ve bunu 

sorgulayış düzeyimizle doğru orantılı olacaktır. Eğer egemen erkek iktidarın daha önce 

belirtildiği üzere bir ideoloji olduğunu kabul ediyorsak cevabımız kesinlikle ‘’hayır’’ olmak 

durumunda. Maddi değişimlerin dönüştürücü etkileri elbette yadsınamaz ve kısa vadede 

anlamlı karşılıkları olabilir. Örneğin, siyasette kadın kotaları, ekonomi başta olmak üzere sosyal 

alan düzenlemelerinin süreklilik arz ederek cins bilincine dayalı varlık bulması; hatta Ortadoğu 

gibi kapalı, içe dönük toplumlarda kadının evden çıkabilmesi bile değerli, anlamlı çabalardır. 

Geliştirmesinde yarar vardır. Ancak bu maddi kıpırdanışların ideolojik dönüşümle iç içe olması 

çok önemli. Bir birini tamamlayan ve aktif mücadelede kadının tarihsel öznelliğine uygun bir 

toplumsal varlık bulma çabası işin asıl önemli yanıdır. Verili rolleri reddetmek, karşı koymayı, 

kıstırılıp nesneleştirmeyi kabul etmemek, ikincil rollere itiraz etmek, sesini yükseltmek, 

cinsiyetçi anlam ve kategorileştirmelerle mücadele etme politik bir bilinç gerektiğindendir ki 

kadınlar özellikle bu kolektif erkeklik alanlarından uzak tutuluyor. 

 

4.4.3 Bir Deneyim ve Öznellik İnşası Olarak Kahvehaneler 

 

Kahvehaneye gelen erkeklerce aktarıldığına ve önceki bölümlerde kahvehanelerin 

tarihinde de değinildiği üzere kahvehaneler tarih boyunca bir sosyalleşme mekânı olarak 

değerlendirilmiştir. Hatta şöyle de denilebilir ki insanların topluma karışma isteği yani 

sosyalleşme arzusu bu tarz mekânların teşekkülünde önemli bir argüman olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Homososyal ilişkilerin Türkiye gibi erkek egemen toplumlarda geniş yer tutması 

erkeğin toplumsal ilişkilere katılacağı mekânları da kendi cinsiyetlerince seçildiğini ifade etmek 

yanlış olmayacaktır.  

Kahvehaneyi çalışan gibi kimi sosyal çalışmacılar kahvehaneleri yalnızca alt gelirli gruba 

mensup erkeklerin tercih ettiği şeklindeki indirgemeci bir yaklaşımda bulunmaktadırlar. Selin 

Şahbaz, ‘’Geçmişten Günümüze Kahvehaneler, Kahvehanelerin Günlük Yaşamdaki Yeri ve 

Önemi: Aydın Merkez Örneği’’ (2007) adlı yüksek lisans tezinde ‘’Kapıları tüm halka açık olan 

kahvehaneler ekonomik bir mekân olmalarından dolayı da zorlaşan yasam koşulları içerisinde 
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özellikle alt gelirli vatandaşların sosyalleşmek için tercih ettiği mekânlar olmaktadır.’’ şeklinde 

bir sonuca ulaştığını belirtiyor. Kendi çalışmamızda bu yönde hiçbir sonuca ulaşılmadığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Kahvehaneleri salt ekonomik bir zemine oturtmak eksik ve hatalı 

olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi kahvehaneler çok fonksiyonlu alanlardır. En çok da 

erkeklerin ikinci bir ev olarak gördükleri bir alandır. Kahvehaneye her sosyoekonomik gruba 

mensup bireylerin geldiği bir gerçek ama bu erkeklerin aynı mekanları tercih ettiği anlamına da 

gelmemektedir. 

 

Her ne kadar Çağdaş Demren, Kahvehane Erkekliği – Ankara’da Bir Gecekondu 

Mahallesinin Örneği adlı doktora tez çalışmasında kahvehanelerin kamusal alandaki 

hiyerarşileri ortadan kaldırdığını, her sosyoekonomik gruba mensup erkeklerin iletişim 

kurduğunu söylese de bazı meslek ya da ortak düşünce yapılarının buluşturduğu erkek 

gruplarına ait kahvehanelerin olduğu bir gerçektir. Örneğin 19. yüzyıl İstanbul’unda Galata’da 

bulunan Çiçek Kahvehanesinin müdavimleri arasında edebiyatçılar, sanatçılar ve bilim adamları 

vardı. Bugün de Batman’da sadece doktorların, esnafın, kimi taraftar gruplarının gittiği 

kahvehaneler mevcuttur. Demren’in bu sonuca ulaşmasının temel nedeninin örnekleminin 

mahalle kahvehanesi olarak seçmesinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten de mahalle 

kahvehaneleri mahallede oturan her erkeğin kimliğine bakılmaksızın müdavimi olabildiği 

kahvehanelerdir. Ama bu yargının genellenmesi konuya bütüncül açıdan bakmak isteyenler için 

eksik olacaktır. 

Erkekler kahvehanede diğer erkeklerle karşılıklı ilişki içerisine girip ortak deneyimler 

sonucunda hegemonik erkeklik kimliğini üretiyor ya da pekiştiriyor. Kahvehanelerin bu rolüne 

bakıldığında sadece alt gelirli erkeklerin tercih etmesi şeklinde argüman bunu tam olarak 

karşılamayacaktır. Çünkü erkekler, erkekliklerini koruyabilmek adına sürekli deneyimlemeleri 

gerekmektedir. İşte kahvehaneler bu boyutuyla erkeklerin yardımına koşmaktadır. Nitekim 

çalışmamız sırasında gözlemlenen de mülakata katılan erkeklere de bakıldığında kahvehaneleri 

tercih eden erkeklerin sadece alt sınıfa mensup değil aynı sınıfa bile mensup değillerdi. Öğrenci, 

memur, işsiz, esnaf, çiftçi vs. bunlardan sadece bir kaçıydı.  

Erkeklerin kendi aralarında kurdukları ilişkiler kahvehaneler, tribünler, pavyonlar vs. 

gibi yalnızca erkeklerin olduğu mekânlarda gerçekleşir. Bu homososyal mekânlar cinsiyet 

ayrımı temelinde şekillenir ve toplumun cinsiyet üzerindeki söylem ve pratiklerini yeniden 

üretmesinde aracı olmaktadır.  Kahvehaneye olumsuz bir anlam yükleyen Nedim, burayı 

tanımlarken de kadın mekan/pratiği üzerinden tanımlamaktadır:  

 

‘’…şimdi ‘kadınlar hamamı’ bir yer tanımlıyoruz, kahvehaneler de benim için 

‘erkek hamamı’dır.’’(X12, 25 yaşında, ilkokul terk, inşaatçı). 
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Mülakata katılan erkekler kahvehaneye gelme nedenlerinin arkadaşlarının ve 

kendilerinden büyük erkeklerin sık sık gittikleri için kendilerinin de oraya gitme ihtiyacı 

hissettiklerini dile getirmişlerdir.  

 

‘’Bizim dönemde toplum erkeklerin kahvehaneye gitmesini dayatıyordu. Erkek 

kahvehaneye gider, oyun oynar, sigara içer… Böylelikle erkek olursun, büyük olursun. 

Çevren sana saygı gösterir. Bunlar o zamanlar arkadaşlarımın benden 

beklentileriydi.’’(X15, 26 yaşında, ön lisans mezunu, pazarcı).  

Sosyalleşme, bireyin üyesi olduğu toplumun kültürünü nesilden nesile aktarmasını ve 

bireyin örgütlenmiş toplumsal hayatını kabul ettiği ve onayladığı biçim ve yöntemlere uyum 

sağlamasında etkilidir. Sosyalleşmenin görevi bireyin ihtiyacı olduğu disiplin ve yeteneği inşa 

etmek, geliştirmek, toplumun arzu ve isteklerini, ideallerini, değer sistemlerini kendisine 

aktarmak ve toplumsal yaşam içerisinde yerine getireceği ve oynayacağı rolleri bireye 

öğretmektir. Bu açıdan bu süreç(sosyalleşme) bireyin dışında sürekli aktif bir şekilde 

gelişmektedir. Yalnızca çocukları etkisi altına almakla yetinmez ama, toplumun kesimlerini 

organize eden diğer tüm bireylerle ilgili yaşamları süresince tesiri altına almaya devam 

edecektir. 

Kamusal alan bir kadın için olduğu kadar erkek için de tehlikelidir. Çünkü erkek 

erkekliğini sorgulatmamak için sürekli bir şekilde dikkatli olmalı, egemen kültürün erkeklik 

değerlerinden taviz vermemeli ve bunun sürdürülmesine de yardımcı olmalıdır. Bu şekilde 

diğer erkeklerin arasına kabul edilir ve benimsenir. Aksi takdirde alay edilir, küçümsenir ve son 

olarak gruptan dışlanır. Serhat’ında dediği gibi erkek egemenliğini yansıtan bir mekân olarak 

kahvehaneler erkeğin daha yüksek tonda erkek olmasını teşvik eder. Bu da kahvehanelerin 

toplumun erkekten ve kadından beklentilerini mekân noktasında bir takım kimlikler ve erkek-

erkek arasındaki rekabeti erkek-kadın arasındaki tahakküm ilişkisini oluşturarak yeniden 

üreten bir gösteri alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

4.4.4. Erkekliğin Yeniden Üretim Alanı Olarak Kahvehaneler 

 

Erkekliği anlayabilmemiz için kadın-erkek ilişkilerinden daha çok, bu kavramın çoklu bir 

tanıma sahip bir olgu olduğu gerçeğini göz önünde bulundurup birbirinden farlı erkeklerle 

ilişkilerini ve bunların huzurundaki durumlarını irdelemek meseleye giriş kapımız olmalıdır. Bu 

noktada homososyal bir alan olan kahvehanelerin hegemonik erkekliği nasıl, hangi şartlarda 

inşa ettiğini sorgulayıcı bir bakış açısıyla ele almak önemlidir. Bu tip mekânlarda erkeklerin 

kendi aralarında kurdukları ortaklıklar hegemonik söylemlerin nasıl nüfuz ettiğini okuyabilmek 
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açısından önemli bir noktadadır. Aynı biçimde kahvehanelerin 400 yıldır günlük yaşam 

içerisinde konumunu koruyabilmiş bir erkek homososyal alanı olduğunu düşündüğümüzde 

erkekliklerin inşasında ve yeniden üretilmesinde anahtar bir pozisyonda konumlandığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Mülakata katılan erkeklerin tümü erkek egemen kültürün 

değerlerini birileri ya da bir şeyler tarafından kendilerine öğretilmediğini bunun zamanla 

edindiklerini aktarmışlardır:  

 

‘’…yaşayarak öğreniyorsun. Zaten gittiğinde gördüğünde öğreniyorsun. Orada 

yapılan şeylerin yapılması gerektiğini yapılmayan şeyleri de yapılmayacak diye 

öğrendik.’’ (X7, 56 yaşında, çiftçi). 

 

Bu paradigma R. W. Connell’in, toplumsal cinsiyetin inşasında kişinin yaşamından daha 

köklü simgesel pratiklerden kurulduğu konusundaki tezine de dayanak oluşturmaktadır (1998). 

Asırlardır günlük yaşamın bir modülü olarak süregelmiş kahvehaneler, heteroseksüel 

erkekliklerin kamusal alan içerisinde erki elinde bulunduran konumunda olduğuna yönelik 

varlığına ışık tutan ve Connell’in de belirttiği gibi süreç içerisinde erkekliklerin bu gibi eylemler 

üzerinden kültürel olarak inşasının sürmesini sağlayan bir homososyal mekândır. 

Erkeğin kahvehane içerisinde gösterdiği pratikler, başvurduğu söylemler ve bunların 

erkekliği çağrıştıran noktaları erkek egemen toplumu ve cinsiyet eşitsizliği bazında 

belirlenmektedir. İlk başlarda kahvehaneye girmenin, orada oyunlar oynayıp kazanmasının 

kendisi için ne kadar mühim olduğunu aktaran Serhat buranın değer yargılarına ve 

beklentilerine göre pratik sergilemenin önemini anlatmıştır:  

 

‘’Kahvehaneye ben ilk gittiğimde lise yıllarıydı. Oyunun kimde kalacağı 

korkusu vardı. Rekabet vardı ve birilerinin kazanması gerekiyordu. Toplum aslında 

erkeğin kahveye gitmesini dayatır. Çünkü erkek kahvehaneye gitmelidir der.’’ (X16, 27 

yaşında, lisans mezunu, çalışmıyor). 

 

Erkek, kamusal alana çıktığı günden itibaren erkek olduğunu kanıtlayabilmek için 

erkekliğini ispatlama çabası içerisine girmektedir. Rekabetin sonucunda erkek erkekliğini ispat 

eder ve bu onu toplumun gözünde hegemon erkek mertebesine yükseltmeye olanak sağlar.  

Kahvehaneler sadece hegemonik erkeklik değerlerini üreten bir mekân değil aynı 

zamanda farklı erkekliklerin ve kadınlığında belirlendiği bir erkek alandır. Erkek 

homososyalliğinin gerektirdiği bir pratik olarak ‘erkek muhabbeti’ toplum içerisinde kadınlığın 

karşılığını, farklı erkeklikler ve kadınlığın karşısında hegemonik erkekliği tahakküm edici bir 

noktaya oturtarak yeniden üretmektedir. Böylece kahvehane içerisinde üretilen ve benimsetilen 
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erkeklik algısı toplumun tümüne sirayet edecek bir boyuta ulaşır. Kadınların değil kahvehane 

içerisine girmesi kahvehanenin önünden bile geçmesinin yadırgandığı duruma bakıldığında 

kahvehanenin sadece kendi içerisini değil kamusal alanın tümünü düzenleyici bir boyutta 

olduğunu görmekteyiz. Böylece toplumsal asimetriyi sürdürme görevini de başarıyla 

uygulamaktadır. Tüm bunlara bakıldığında erkeğin kamusal alandaki yerini sağlamlaştırarak 

buradaki konumunu meşrulaştırdığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bunu yaparken kadının 

kamusal alan içerisindeki zaten oldukça sınırlı olan hareket alanını daha da sınırlandırmaktadır. 

Bir anlamda bunu yaparak bir tür kontrol mekanizması görevini yürütmektedir. Kahvehaneler 

erkekler için sadece boş zamanlarını geçireceği bir mekân olmaktan ziyade hegemonik erkekliği 

dayatan, bunu da belli söylemler ve pratikler üzerinden yapan homososyal bir alandır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Toplumların kendi bünyesinde yaşayan erkek ve kadınlara farklı sorumluluk ve roller 

yükledikleri, onlara farklı davrandıkları, farklı bakıp farklı gördükleri bir çevrede yaşıyoruz. Bu 

tür farklıların genelinde biyolojik farklılıkların ötesinde kültürel faktörler yatmaktadır. Bu 

noktada bu farklıların tümünü tanımlayabilmek amacıyla cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

kavramları inşa edilmiştir. Cinsiyet kavramı bireyin kimliğinde yer alan biyolojik cinsiyetini 

tanımlarken; toplumsal cinsiyet ise toplumun kadına ve erkeğe yüklediği anlamlar ve bu 

yöndeki beklentilerini ifade etmektedir. Cinsiyet bireyin daha anne karnındayken yani doğuştan 

belli olan bir şeyken; toplumsal cinsiyet ise bireyin sosyalleşmesi ile şekillenen çok şeydir. 

Toplumsal cinsiyete dair algılar sosyalleşme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak 

değişip dönüşmektedir. Toplumsal cinsiyetin edinilmesinde başta aile olmak üzere arkadaş 

çevresi, okul vs. gibi toplumsal kurumlar başat rol oynamaktadırlar. Birey sosyalleşirken aynı 

zamanda toplumsal cinsiyet elbisesini üzerine giymekte, toplumun değer yargılarına uygun 

olarak davranış göstermekte ve daimi bir biçimde buna uygun kalıpyargılarını da benimseyerek, 

pekiştirmektedir. Bunların tümünü de farkında olmadan yapmaktadır. Bunun farkına 

varabilmek için karşılaştırma yapabileceği karşı argümanı olması gerekirken özellikle 

geleneksel toplumlarda bu çok da mümkün olmamaktadır 

Geleneksel erkek egemen toplumlarının toplumsal cinsiyet anlayışı en çok kadın 

bireyleri olumsuz bir yönde etkilerken erkeğe de belli ayrıcalıklar sunmuştur. Bunun 

karşılığında kadın ikincil hatta kim yer ve zamanlarda üçüncül hatta dördüncül konuma bile 

itilmiştir. Çünkü erkek, eşini ilk başta çocuğundan daha sonra da kendi ailesinden daha sonra 

değerli görmemektedir. Belli bir döneme kadar kadın ezilmişliği odaklı yürütülen hemen hemen 

tüm çalışmaların merkezinde kadın vardı. Ve erkeğin bu durumun tek müsebbibi olarak kabul 

edip düşmanlaştırıldığı görülmektedir. 1970-80’lerden sonra ortaya çıkan postmodern 

tartışmaların etkisi toplumsal cinsiyet çalışmalarına da sirayet etmiştir. Nitekim erkekliğe 

indirgemeci yaklaşımın yetersiz kalındığı ve yine erkekliğin de kadınlık gibi sosyalleşme 

sürecinde inşa edilen ve birden fazla biçiminin olduğu bir olgu olarak benimsenmeye 

başlanmıştır. 

Tek bir erkekliğin olmadığı yönündeki keşif feminizmin kadın çalışmalarını bir başka 

boyuta taşımasına katkı sunmuştur. Bu çalışmalarda erkeklik olgusunun da ele alınmasında 

yarar bulan sosyal araştırmacılar, aktivistler ve akademisyenler kadınlarla ilgili her şeyin 

söylendiğini, bu tartışmaların artık tekrara düştüğünü ve herhangi bir sorunun çözülmesine de 

kalıcı yarar sağlamadığını savunmuşlardır. Bu bağlamda feminizmin de alan açması ile birlikte 

sosyal bilimler alanında erkeklik çalışmaları da 1990’larden itibaren yapılmaya başlanmıştır. 
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Erkeklik olarak ele aldığımız kavramın inşası bugün geniş ölçüde genelleştirilmiş bir dizi 

toplumsal norm ile ilişkilendirilen farklı süreçlerden8 geçmiştir. Bu normlar; kadınlıktan 

kaçınmak, duyguların dizginlenmesi, kar ve statü arayışı, samimiyetten kopmuş cinsellik, güç, 

saldırganlık, homofobi, vb.dir. Erkek kimliği özellikle kadın kimliğine atfedilen değerlerle ilişkili 

ve ona karşıt biçimde inşa edilir. Bu ikili mantık içinde erkek değer, karşıtı olan kadına görece 

her zaman daha önde yer alır ve kadın negatif olarak değerlendirilirken kendisini pozitif bir 

değere sahip gösterir: Güçlü-zayıf, cesur-korkak, mantıklı-özel, aktif-pasif, dominant-baş eğen, 

saldırgan-kurban… vb. 

Erkeklik kavramının sadece cinsiyet üzerindeki baskı ile değil ancak ırk, sınıf, yaş, vb 

baskı biçimleri ile de kesiştiğini görebiliriz. ‘’Beyaz adam’’ tanımı sadece ‘’beyaz kadın’’ ile değil 

aynı zamanda ‘’siyah adam’’9  ile ilişkili olarak inşa edilmiştir. Aynı şekilde, ‘’zendin adam’’ ya da 

‘’bilge adam’’, aynı ‘’yoksul adam’’ ve ‘’cahil adam’’ gibi erkekliğin oluşumunu farklı biçimlerde 

etkilemişlerdir. Ayrıca ‘’olgun erkek’’, ‘’erkek çocuk’’ ‘’genç adam’’ ya da ‘’yaşlı adam’’dan 

ayrıştırılmış bir kimliğe dayandırılır. Bu nedenle, kesişimsel10 bir perspektif bu süreci anlamaya 

yardımcı olabilir; ancak erkeklik algımızı en çok koşullandıran unsur, kuşkusuz, Erkek-kadın 

kimliklerinin inşasıdır. 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları literatüründe kadınları ele alan çalışmaların “kadın 

çalışmaları” olarak değerlendirilmesi nedeniyle benzer biçimde erkeği ve erkekliği ele alan 

çalışmaların da ‘’erkek çalışmaları” olarak adlandırılması zekice bir kavramsallaştırmadır. 

Erkeklik çalışmalarının ortaya çıkış nedenlerine inmek aslında kadın çalışmalarına da erkek 

çalışmalarına bütüncül açıdan yaklaşmasın katkı sunacaktır.  

Kadının doğasının, varlığının anlam dünyasının bütün dinamizmi ile toplumsallığının; 

erkek egemen sistem tarafından talan edilmeye çalışıldığı apaçık ortadadır ve kadın 

ezilmişliğinin uzun süre salt kadın üzerinden çalışılması da biraz da bundan kaynaklanmaktadır. 

                                                             
8 Erkekliğin Sosyal Organizasyonu makalesinde Connell, erkekliğin inşası sırasında başvurulan 4 

temel noktaya işaret eder: Özcü tanım (erkeği tarif eden özellikler), pozitivist tanım (erkeklerin ampirik 
olarak varlığı), normatif tanım (erkeklerin olmaları gereken şey) ve göstergebilimsel tanım (kadına karşıt 
olarak sembolik ayrıştırma sisteminin ürünü olarak erkek). Ve şu sonuca varır; ‘’eğer bir tanım 
yapılabilirse, erkeklik, aynı zamanda hem cinsiyet ilişkilerindeki konumlar, erkek ve kadınların bu 
cinsiyet konumlarına göre uyarladığı pratikler ve bu pratiklerin bedensel tecrübeler, kişilik ve kültür 
üzerindeki etkileridir.’’ 

9 Beyazların siyah erkek şiddetinden duydukları korku sömürgeci ve sömürge sonrası (post 
kolonyal) koşullar içinde uzun bir geçmişe sahiptir. Siyahların beyazların terörü karşısında duydukları 
korkunun temeli sömürgecilik tarihine dayanır ve bu temel beyaz adamın sömürgelerdeki polis, 
mahkemeler ve hapishaneler gibi devletin baskı kurumlarını kontrol edişine uzanır. Bunu şuanda ABD 
hapishanelerinde bulunan Afroamerikalı erkekler ya da aynı şekilde Avustralya hapishanelerindeki 
Aborjin erkekler örneğinde görebiliriz. 

10 Kesişimsellik tahakkümün sınıf, ırk, cinsel yönelin, etnik köken vs. gibi farklılıklar üzerinden 
farklı şekillerde ve derecelerde etki gösterdiğini ve bu nedenle tahakkümün analizinin bu farklılıkların 
yarattığı imtiyazlar göz ardı ederek yapılamayacağının altını çizer. Yani örneğin, Beyaz, orta sınıf, 
heteroseksüel bir kadın/erkek, siyah, alt sınıf, homoseksüel bir kadın/erkek ile aynı tahakküm 
biçimlerine maruz kalmaz. 
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Peki, erkekler bu çığırından çıkmış ve her türlü ahlaki-etik değerleri yok sayılmış yaşamın 

içinde erkekler ne yapıyor? Erkek hep mi böyleydi? Erkekler ne oldu da bütün bir gezegeni 

savaş alanına çeviren erkeklikle bu aşamaya geldi? 

21. yüzyılda aratarak devam eden şiddetin ve militarizmin aslında bir kadın-erkek 

ikileminden azade olmadığını görmek gerekiyor. Sistem ve onun öncü güçleri olan erkekler, 

aslında bir anlamda fanatizmi, erkekliği, şiddeti daha da körükleyerek bir ataerkil kurgu 

üzerinden topluma yön vermeye ve kendi devamlılığını ekseriyetle kurgulanmış kötülük 

üzerinden devam ettirmeye çalışıyor. Erkeğin/erkekliğin yaşamı militarize etme çabası, 

sistemin içerisinde kendi devamlılığını sürdürebilmek için her türlü şiddete, zora gaspa 

başvurduğu bu süreçte ataerkinin bu kodlarını ve aslında ‘’ne olduğunu?’’ görmeye ihtiyacımız 

var belki de. Bu ihtiyacın ürünü olarak bu alan çalışması yapılmıştır. 

Sosyal bilimlerde ve antropolojik çalışmalarda mekân olgusu handiyse yeni yeni ele bir 

çalışma alanı olarak ele alınmıştır. Bu da tıpkı erkeklik olgusunun feminist literatürde 

sosyokültürel bir inşa olarak ele alınışı gibi postmodern tartışmalarla birlikte arttığı 

görülmüştür. Mekân olgusu sadece sosyal bilimlerde tartışılan bir kavram değil diğer birçok 

disiplinde de ele alınmaktadır. Mekânın çalışılması sosyal bilimler literatüründe ve diğer 

disiplinlerde zor olarak değerlendirilir. Bunun sebeplerinden biri ise mekân bir bütün olarak 

toplumu ve bireyle ilgili hemen hemen her şeyde dayanak noktası olmasıdır. ‘’Toplumsal 

bilimlerdeki kuramların hepsinin değilse bile çoğunun, zaman-mekân içindeki insan etkinliği 

örüntüsüne ilişkin içerimleri kapsamalarıdır. Çünkü bu etkinlik mutlaka zaman ve mekân 

içinden geçişi kapsamaktadır.’’ (Urry, 1999: 94-95). 

Mekân olgusunu çalışan sosyal bilimciler, mekânın toplumsal olan ile ilişkisel bir 

çözümleme yapılması gerektiğini savunurlar. Çünkü birisi hakkında bir değerlendirme 

yapıldığında diğerinin göz ardı edilmemesi gerekir aksi durumda birisi olmadığında diğeri tam 

olarak anlaşılmayacağını öne sürerler. Resmin tamamını görebilmek için ikisinin birlikte 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığından mekânın aynı zamanda sosyal olanı 

da inşa ettiğini görmekteyiz. Toplumsal ilişkilerin sadece mekânla sınırlı olmadığını söylemekle 

birlikte mekândan da bağımsız olmadığını kolaylıkla savunabiliriz. Bu noktadan sonra mekânın 

ne olduğundan ziyade toplum için ne ifade ettiği ve kuracağı ilişkiyi hangi şartlara bağladığı 

önemlidir. 

Cinsiyet ve mekân arasındaki ilişkiye baktığımızda özel alan ve kamusal alan ayrımını 

görmekteyiz. Kadın kamusal alandan dışlanarak özel alana hapsedilmiştir. Erkek ise kamusal 

alanın tek hâkimi olmuş özel alanı da yönetmeye devam etmiştir. Genellikle Ortadoğu 

toplumlarının hemen hemen hepsinde kadının ev ve erkekle sınırlı tutulmaya çalışılan rolü bir 

çeşit denetim biçimi olmaktadır. Kolektif alan ve bu alanın liderliğine her şartta sahip olan 

erkek, din adına da kadın üzerinde kendi lehine bir tasarrufa sahiptir.  Fakat bu iktidar gücünü 
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alabilmek için tüm erkeklere şans verilmiş ama herkes alamamıştır. Bunun en teme nedeni de 

daha önce de bahsedildiği üzere erkekliğin tek bir çeşidinin olmadığı birden fazla erkeklik 

halinin olduğudur. Erkek egemen kültürün ideal erkek biçimi genel hatları ile şöyle çizilebilir: 

duygusal olmayan, güç ve otoriteyi elinde bulundurabilen, iş-güç sahibi, aktif bir cinsel hayata 

sahip olabilmek, heteronormatif değerleri giyinmiş, cinsiyetçi bakış açısına sahip, askerliğini 

yapmış, milliyetçi/militarist duygularla bezenmiş bir kimliğe sahip olmak vs. Bu özelliklere 

bakıldığında bunları karşılayan tek erkeklik hali hegemonik erkekliktir. Hegemonik erkek, erkek 

egemen toplumun değerlerini koruyan, sürdüren ve yeniden üreten erkektir. Ataerkil 

ideolojinin devam ettiricisi bir anlamda polisidir. Sistemin devam edebilmesi için hegemonik 

erkeklik hali sürekli bir biçimde yeniden üretilmeye devam edilmelidir.  

‘’Erkeklikler’’e bakıldığında geleneksel anlamda doğal statüler değil de hiyerarşinin 

olduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olarak hegemonik erkekler yapıp ettikleri her şeyi 

kadınlardan ve diğer erkeklerden üstün olduğunu savunurlar. Hiyerarşinin kurumlaşmasında 

tecrübeli hegemonik erkek yeteneğini, deneyimlerini gençler üzerinde etkili olmanın tekeline 

dönüştürür. Yılların oluşturduğu deneyimleri, ayrıcalıklı bir statüye dönüştürerek güç haline 

getirir. Bu durum bize göstermiştir ki iktidar ve hiyerarşi bilinç bulandırmaları olmaksızın hayat 

bulmaz. Hem tarih hem günümüz açısından tüm bu bilinç bulandırmaları erkeğin kolektif iktidar 

alanının ifadesi olan kamusallık içinde gerçekleşir.  

Erkekliğin ilk deneyimlendiği, karşı karşıya kalındığı, sürdürüldüğü, yeniden üretildiği 

kolektif alanlardan birisi de ‘’Kahvehaneler’’dir. Hem özel alanın hem kamusal alanın 

hakimiyetine geçtiği erkek, ‘’kaybedilen’’ bir şey olduğundan kaynaklı erkekliğini sürekli 

pekiştirmek ve yeniden inşa edebilmek için kendisini kanıtlayabileceği ve erkekliğini dolayımsız 

yaşayabileceği bir alana ihtiyaç duyar. İşte tam bu noktada kahvehaneler erkeğin ve ataerkil 

ideolojinin yardıma koşmaktadır. Kahvehaneler erkeklere has bir homososyal mekândır. 

Kadınların ve erkek gibi davranmayanların girmesi bir kuralın çiğnenmesi, bir tabunun 

yıkılması anlamına gelir ki bu durum kahvehanenin asıl ‘’sahip’’leri yani erkekler tarafından 

kabul edilecek bir durum değildir.  

Kahvehanenin, erkekler için yaşamlarını idame ettirebilmeleri için önemli mekândır. 

Kahvehane içerisinde yapılanlar ve yaşananlar dışarıda kalanlar için gündelik, sıradan ve son 

derece anlamsız gibi görünse de kahvehanenin asıl müdavimleri bunun tam tersini düşünür, 

hisseder ve yaşarlar. Kahvehanenin, erkeklerin hizmetine sunulan kamusal alandaki diğer tüm 

mekânlardan farklı olmasının temel nedeni ise kamusal alanda hatta özel alan içerisinde var 

olan hiyerarşik ilişkilerin neredeyse ortadan kalkması ve muğlaklaşması, ayrıca kapitalizm ve 

ataerkilliğin birbirileriyle bağlı oldukları sıkı ilişkiyi düşündüğümüzde kamusal alanın zorunlu 

olarak kurdurttuğu soğuk ve ikincil ilişkiler yerini kahvehane içerisinde daha sıcak ve samimi 

ilişkilere bırakmaktadır. Kentlerde yaşayan erkeklerin gün içerisinde durakladığı mekânlardan 
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hemen hemen hepsi kendilerini hiyerarşik ilişkiler ve eşitsizlikler üzerinden var etmeye 

çalışmaktadırlar. Mekân değil de toplumsal bir alan olarak kabul edilen sokaklar, mahalleler, 

umumi parklar vs. kahvehanelerin verdiği düzeyde hiçbir zaman o rahatlığı veremez. Esasen 

buralar düzensiz yapısıyla kahvehane ile tam tersi bir mekân/pratik örüntüsü çiziyordu. 

Kahvehanenin sınırlarının belli olması biraradalık hissini vermesinde etkili olmaktadır. Bu da 

erkeklerin sokaktan daha ziyade kahvehaneyi tercih etmelerine neden olmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği üzere kahvehanelerde hiyerarşik yapının oldukça zayıf olması 

onu özel alandan ve kamusal alandan ayıran belirgin bir özelliktir. Aslında kahvehane 

olgusunun taşıdığı içerimler irdelendiğinde kahvehanenin tamamıyla ne özel alan ne de 

kamusal alan özelliği taşıdığı net görülemeyecektir. İçerisinde her ikisine dair de öznellikler 

barındıran metis bir görüntü çizmektedir. Özeldir çünkü müdavimleri bellidir mahrem bir 

nitelik taşır, kamusaldır çünkü kahvehane oraya gelmeye ‘’layık’’ olan herkese açıktır. 

Toplumda var olan hiyerarşik ilişkiler ve statüleri görünmez hale getirmesi Batman’da 

bulunan kahvehanelerin en önemli özelliklerinden birisiydi. Kahvehane içerisinde oldukları 

zaman zarfında orada bulunan erkekler arkadaşlık pratikleri üzerinden birbirleriyle iletişim 

inşa ederlerdi. 

Batman’da yaşayan erkekler gündelik yaşamlarını diğer erkekler ile paylaştıkları 

deneyimler üzerinden kuruyorlardı. ‘’Erkeklikler’’ erkeklerin ‘’öteki’’ insanlarla kurdukları 

ilişkiler ve ortak paylaşımları üzerinden inşa ediliyordu. Yani erkeklik, erkeklerin tek başlarına 

deneyimleyip edindikleri bir kimlik değil sosyal ilişkiler üzerinden kurulan bir yapıdır. Öyleyse 

erkeklik olgusuna hep birlikte inşa edilen, teksir edilen, biçim verilen, yeniden üretilen bir 

olgudur. Erkeklerin kendi öznellikleriyle deneyimlediği erkeklik olgusuna tek bir model 

açısından bakmak anlamsız bir uğraş olur. Erkeklikler yapısal bir oluşum değillerdir bunu da 

kahvehanede yapılan pratikler üzerinden baktığımız da rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat hep 

oluşum halinde olan, devamlı oluşan bir süreçten söz edebiliriz. Kahvehanede erkeklerin 

karşılıklı olarak inşa ettiği ve sürdürdüğü erkeklik ‘’zevk’’ üreten bir öğe olarak karşımıza çıkar. 

Mülakata katılan erkeklerin tümü de ideal erkek olarak kendi profillerini çizdikleri 

görülmüştür. Bu durumun bir açık bir de gizil tarafı olduğu kuşkusuz su götürmez bir gerçektir. 

Erkekler, erkekliklerini kaybetmemek için sürekli rekabet içinde olmalıdırlar. Bu süreçte 

başarının tek şansı olduğunu içselleştirip başarısızlık seçeneğini seçenek olmaktan bile çıkarır. 

Çünkü bir yarışmada başarısızlık demek yenilmek demek yenilmek demek kaybetmek anlamına 

gelmektedir. Erkekler de doğdukları yandan bu zamana edinmeye çalıştıkları hegemonik 

erkeklik kimliğini kaybetmemek için sürekli başarıyı hedefleme durumu söz konusudur. Bu 

açıdan mülakat sırasında ideal erkek olarak kendilerini çizmelerinin temel nedeni başarısız 

olmadığına kendini ikna etmek ve çevredeki diğer rakiplere yani erkeklere de bunu ilan etmekti.  

 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

82 

Sohbet ya da oyun sırasında alınan zevkin ya da mutluluğun diğer erkeklere de pay 

edilmesi kahvehaneye gelen erkeklerin hayatında çok önemli bir tecrübe olmaktaydı. Burada 

yaşananlar erkeklerin erkeklikleri için vazgeçilmez bir noktasıydı. Erkekler bunları yapmadan 

önce planlayıp ya da amaçlayıp yapıyor değillerdi, spontane gelişirdi bunların tümü fakat yine 

de her şeyin de farkındaydılar. Birlikte yaptıkları ve yaşadıkları her şey kendileri için birer 

tecrübeydi. Bu tecrübeler pratiğe dökülüp daha önceki tecrübelere eklenerek erkekliklerin inşa 

süreci devam etmekteydi. Çünkü yaşam boyu bir öğrenme ve deneyimleme süreci söz 

konusudur. Erkeklerin bir arada kurdukları bu ilişkilerin ve tecrübelerin tümü geçmişi geleceğe 

bağlayan bir bağ konumundadır. Şunu da belirtmek gerekir ki erkeklerin bu deneyim sürecinde 

tek bir bağ yok birden fazla bağ vardır. 

Erkek egemen toplumlarda hegemonik erkeklik kimliği yaşamını sürdürebilmesi için ve 

arkadaş gruplarından dışlanmamak için toplumun dayattığı kimliği edinmek zorunda hisseder. 

Bu tehlikelere karşılık erkeklik kimliği erkek için varoluşsal bir anlam taşımaktadır. Erkekler 

için hayatın tüm zorluklarına karşın erkeklik kimliği sığınılacak son limandır. Çünkü dertlerini, 

sorunlarını, mutluluklarını, başlarından geçen olayları karşılıklı olarak paylaşırlar. Bunların 

tümünü de bir eğlence aracına dönüştürüp ortak deneyimler yaratırlar.  

Ortak deneyimler aracılığıyla kurulan erkeklikler hayatın tehlikelerine ve 

belirsizliklerine karşı inşa edilmektedir. Erkeklere verilen kalıplarla hayata ve doğaya dair 

aradığı cevapları bulmasına, belirsizlikleri ortadan kaldırmasına yardım eder. Erkekler, 

kendilerine sunulan ideal erkek kimliğini giyinirken bunun tamamıyla doğal bir süreç olduğunu 

ve bunun kendisi ile birlikte getirdiği tüm ayrıcalıkların da hakları olduğuna inanırlar. Erkekler 

kendilerine sunulan egemen erkek kültürüne içkin kurgusal ilişkilerde bir neden-sonuç pratiği 

içerine oturtulur. Bu kurguda erkeklik kimi zaman nedenken kimi zaman da sonuçtur. Örneğin, 

erkekler kültürel değerlerin çizdiği sınırlar içerisinde istediği zaman dışarı çıkabilmekte, 

dilediği gibi konuşabilmektedir. Bu konuda kimsenin ona bir şey demeye hakkı 

bulunmamaktadır. Zira o erkektir bu kendisinin ‘’doğal’’ bir hakkı olarak kabul edilmektedir. Bu 

örnekte de görüldüğü üzere erkeklik burada bir nedendir. Erkek, iş sahibi olmalı akşam eve 

ekmek getirmelidir. İyi bir iş sahibi olmalı ve toplumun onaylayacağı bir aile kurmalıdır. Bu 

zorlu süreci başarıyla geçtiği zaman toplum tarafından onay alacağı ve erkekliğini daha da 

pekiştirecektir. Buradaki örnekte de görüldüğü üzere erkekliğin ulaşılması hedeflenen bir sonuç 

olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. 

Erkekliği edinmenin bir erkek için nasıl hayati bir öneme sahip olduğunu düşünürsek 

kahvehane gibi sosyalleşme alanlarının erkekler için ne anlam ifade ettiğini görebiliriz. 

Erkekler, toplumun kendilerine dayattıkları toplumsal cinsiyet kimliğini pratiğe dökerken 

şüphesiz zorluklarla ve engelleyişlerle karşılaşabilir. Bu her erkekte farklı oranda kendini 

gösterebilir ama her erkeğin yaşadığı ve deneyimlediği şeylerdir. Erkek üzerinde önemli 
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olumsuz etkiler bırakan bu süreç kendisinde bir takım kaygılara ve sarsıntılara yol açabilir. Bu 

kaygıların haklı nedenleri olabileceği gibi erkeğin tamamıyla kuruntularından da ibaret olabilir. 

İşte kahvehaneler tam bu noktada sahneye çıkmaktadırlar. Dışarıdan gündelik yaşamın boş 

vakitlerini değerlendirecek herhangi bir mekânı olarak görülen kahvehanelerin erkekler için 2 

açıdan önemi vardır. Erkek ataerkil toplum yapısının kendisinden beklentilerini 

karşılayamadığı, karşılanmasının zor göründüğü ya da yük olarak gördüğü tüm bu süreçlerden 

kaçıp sığındığı bir barınak ya da sığınak olarak kabul etmektedir. Kahvehanenin erkeklerin 

hayatındaki bu iki önemli rolünün arka planına baktığımız zaman, ilkinde beklentileri 

karşılayamamanın ezikliği, ikincisinde ise bu beklentileri karşılamanın güçlüğü erkeğin kaçıp 

kahvehaneye sığınmasına neden olmaktadır. 

Sonuç olarak tabu haline getirilen ‘’erkek kötüdür ve değişmez’’ yargısının ‘’erkeğin 

insan hakikatinin çarpıtıldığının ve değişebileceğinin, değişmek zorunda olduğunun’’ hakikati 

ile değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal olarak birçok yükle karşı karşıya kalan 

kadınların kendilerini ve bulundukları toplumu daha yaşanılabilir kılabilmeleri için aynı 

toplumda beraber yaşadıkları erkekleri de anlamak ve ortak çözümler geliştirmenin yollarını 

aramak gerekiyor belki de. Kadınların yaşamları erkek tarafından cehenneme çevrilmeye 

çalışılırken kadınların onları anlamak ve değiştirmek için çabalaması düşüncesi birçoğumuza 

‘’dost olmayanı dost eylemeye çalışmak’’ gibi gelebilir fakat hakikati bilmek ve yaşamak ilk önce 

kadınların özgürlük mücadelesine katkı sunacaktır diye düşünüyoruz. Kaldı ki kadınların 

mücadele deneyimi ve diyalektiği erkeği çözümleme noktasında, yaşanan sorunlara somut 

çözümler üretmede önemli bir güce sahip. Bu tezi hazırlarken erkeği kadının aynasına 

tutmadan, özerk bir varlık olarak ele almakta ne kadar zorlandığımızı da hissediyoruz. Özerk bir 

varlık olarak erkeğin nasıl ele alınabileceğine dair kapıları aralasak da, o kapıdan içeri adım 

atmakta tereddütlerimizin olduğunu görüyoruz. Başka türlüsü nasıl olur sorgulamaya devam 

ediyoruz. Sonuçta kadının sömürgeleştirilmesinin tarihi, erkekliğin hegemonikleştirilmesinin de 

tarihidir. 

Hiçbir çağın, bilimin, felsefenin, dinin değiştiremediği aksine beslediği toplumsal 

cinsiyete dayalı bir erkek hegemonyasından bahsediyoruz. Erkeğin ideolojik iktidar aygıtlarının 

ve toplumsal sonuçlarının esas muhatabı olan toplumsal ilişkilerde görünür kılmak, alternatif 

insan duruşunu ve politik ahlakı geliştirmek en anlamlı çaba olsa gerek. Hem ideolojik hem 

maddi araçsallıkların su yüzüne çıkmasını sağlamak, bunun üzerinden kadın ve erkeğin ortak 

ezilmişlik kimliğinden gelen toplumsal cinsiyet bilincine dayalı geniş ortaklığını sağlamak ilk 

büyük adımken, ikinci büyük adımı toplumun geniş kesimlerinde farkındalık yaratma çabası 

olacaktır. Toplumsallaşamayan çabaların, hele ki bu ataerkil ideolojiye karşı mücadele gibi her 

yönüyle titizlik isteyen bir mesele ise, zamanla kendi karşıtı halini aldığını tarihsel örneklerle 

bize sıkça hatırlatır. 
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Günümüzde birçok şeklinin türediği kahvehanelerin bu yeni ve modern görünümüne 

kafe denilmektedir. Fakat literatürde kafe de kahvehanenin farklı bir türüdür. Özellikle gençler 

ve öğrencilerin hayatında vazgeçilmez bir öneme sahip olan kafelerde klasik anlamda erkekliğin 

üretildiğini görmemekteyiz fakat büyük bir ihtimalle faklı biçim ve pratiklerde iktidar ilişkileri 

tekrardan üretiliyordur. Buradan hareketle bu konunun muhattapları eğer b kahvehane odaklı 

bir çalışma yürüteceklerse kafe ve geleneksel anlamdaki kahvehanelerin geleneksel iktidar 

ilişkilerini yeniden nasıl ürettikleri şeklinde bir alan çalışması yapmaları literatüre katkısının 

çok önemli olacağını düşünmekteyim. 

Yine böyle bir çalışma yapacak sosyal çalışmacıların kentlerde örneklem olarak mahalle 

ve mahalle kahvehanelerini seçmeleri araştırmayı daha da kolaylaştıracağını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Söylenen şekliyle yapılan bir çalışmada erkeklerin yanında kadınlarla da görüşme 

yapılmasının önemine vurgu yapmak gerek. Ayrıca araştırmamızda eksik olduğunu 

düşündüğümüz bir noktayı da vurgulamak gerekirse erkeklerin kahvehanelere yönelmelerinde 

eşlerinin ne kadar etkili olduğunu, onların teşviki/zoruyla tercih etmelerinin bir etkisi olup 

olmadığı mülakata katılan erkeklere sorulmalıdır. 
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EKLER 

EK 1: Görüşme Formu 

Çalışmanın Adı: Bir ''İdeal'' Erkeklik Biçimi Olarak Hegemonik Erkeklik Bağlamında 

Mekânsal Davranış: Erkek Kahvehaneleri - Batman Örneği 

Hazırlayan ve Uygulayan: Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji 

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans öğrencisi Ömer ALKUM 

Danışman: Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN 

Uygulama Tarihi: 2017 Haziran – Ağustos aylarında belli aralıklarla Batman’da 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu form aracılığıyla toplanan bilgiler bilimsel amacı dışında kullanılmayacaktır. 

 

GÖRÜŞME FORMU 

Bir ''İdeal'' Erkeklik Biçimi Olarak Hegemonik Erkeklik Bağlamında Mekânsal 

Davranış: Erkek Kahvehaneleri, Yüz Yüze Görüşme Formu 

A- SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

1. Yaşınız? 

2. Medeni durumunuz? 

3. Doğum Yeriniz? 

4. Öğrenim durumunuz? 

5. Ne iş yapıyorsunuz? 

6. Aylık geliriniz ne kadar? 

7. Evliyseniz evlenme şeklini belirtiniz? 

8. Evliyseniz çocuklarınız var mı? Varsa kaç tane? 

B- ERKEK VE ERKEKLİK ALGILARI 

9. Erkek denilince aklınıza ne geliyor? 

10. Sizce ideal bir erkek nasıl olmalı? 

11. Bir erkeği erkek yapan etkenler nelerdir? 

12. Toplum içerisinde erkeğe saygınlık kazandıran faktörler nelerdir? 

13. Sizce erkekliği bozan durumlar var mıdır? Varsa nelerdir? 

14. Kadınların ve erkeklerin farklı olduklarını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız 

aklınıza gelen farklılıkları söyleyebilir misiniz? 

15. Sizce erkekler arasında herhangi bir fark var mıdır? Varsa bu farklılıkları nasıl 

anlarsınız? 

16. Siz nasıl bir erkek olduğunuzu düşünüyorsunuz? 
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17. ”Erkek olmak” adına size öğretilmiş ya da sizden beklenen ve sizi en çok rahatsız 

eden şey ya da şeyler nedir? 

18. “Erkek olma” sürecinizde, hayatınızdaki en önemli dönemeç ya da dönemeçler 

nelerdir? 

19. Bir erkeğin cinsiyetinden kaynaklı yaşadığı sorunlar var mıdır? Varsa bunlar 

nelerdir? 

C- KAHVEHANELER İLE ERKEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSEL BAĞ 

20. Kahvehaneler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

21. Kahvehaneye ilk kez ne zaman geldiğinizi hatırlıyor musunuz? İlk geldiğinizde ne 

hissetmiştiniz? 

22. Neden kahvehaneye gelme ihtiyacı hissettiniz? 

23. Şuan neden kahvehaneye geliyorsunuz? 

24. ''Erkek adam dediğin kahvehaneye gitmeli'' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu 

söze katılır mısınız? 

25. Kahvehanedeyken neler yaparsınız? 

26. Evdeyken yaptıklarınız, konuştuklarınız vs. ile kahvehanedeyken yaptıklarınız 

arasında herhangi bir fark var mı? 

28. ''Kahvehanenin yazılı olmasa da kuralları var'' sözü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Buna katılır mısınız? 

29. Varsa bu kuralları siz nasıl öğrendiniz? 

30. Bu kurallara uymadığınız vakit kahvehane içerisinde ne tür tepkilerle 

karşılaşırsınız? Varsa bu tepkileri en çok kimler gösteriyor? 

31. Bu kuralları hayatınızın her alanında mı uygulamaya çalışırsınız? 

32. Kahvehanede ne tür muhabbetler edersiniz? 

33. Sizin dışınızda kahvehaneye gelen erkekler nasıl davranışlar sergilerler? 

34. Kahvehaneye ilk geldiğiniz zamandan bu yana erkekliğinizi ispatlamak için 

kahvehane içerisinde örnek aldığınız davranışlar oldu mu? 

35. Kahvehane içerisinde küfür veya argo sözcükler kullanır mısınız ya da kullanmaya 

gayret gösterir misiniz? 

36. Kullanıyorsanız neden kullanırsınız, kullanmadığınızda kahvehanede bulunanlar 

tarafında herhangi bir tepki alır mısınız? 

37. Bu muhabbetlerin benzerini kahvehane dışında yapar mısınız? Yapmıyorsanız 

neden yapmıyorsunuz? 

Mülakat sona erdi. Katıldığınız için teşekkür ederiz. 
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EK 2: Yüz Yüze Görüşme Listesi 

 

X1: 1986, Batman doğumlu. Çocukluğu köyde geçmiş. Lise terk. Önceleri çiftçilik ile 

ilgilenirken sonrasında abisinin işlettiği elektrikçi dükkânında çalışmaya başlamış. Abisi iflas 

edince dükkânın borçlarından dolayı bir süre cezaevinde yatmış. Muhafazakâr ve ailevi ilişkileri 

çok güçlüdür. Evli ve 2 çocuğu var. Kahvehane üzerine ilginç deneyimleri var. 

 

X2: 1985, Batman doğumlu. Lise mezunu. Küçüklüğünde çiftçilik ile uğraşırken şuanda 

belediyede kadrolu memur olarak çalışmaktadır. Ailenin sosyoekonomik durumu oldukça iyidir. 

Kültürel sermayeleri babadan kaynaklı çok güçlüdür. 3 abisi ve 2 ablası Almanya’da ikamet 

etmekte. Eşi ile görücü usulü evlenmiş. Şuanda 3 çocuğu var. Köyde ikamet ediyor. 

 

X3: 1992, Batman doğumlu. Ön lisans mezunu. Boyacılık yapıyor aynı zamanda KPSS’ye 

hazırlanıyor. Bekar ve evlenmeyi düşünmüyor. Babası erken yaşta vefat ettiği için küçük yaştan 

itibaren çalışıp para kazanmak zorunda kalmış. Ailenin en küçük ve tek erkek çocuğu olduğu 

için aile tarafından çok seviliyor. 

 

X4: 1984, Batman doğumlu. Kent merkezinde değil köyde doğmuş. Lisans mezunu. Şuan 

özel bir kurumda öğretmenlik yapıyor. Yaklaşık 15 senelik bir meslek deneyimi var. Evli değil 

ama aile tarafından evlenmesi için yoğun baskı yapılıyor. Ve bu baskı altında ezildiğini 

belirtiyor. Babası işçi emeklisi, annesi ev hanımı. Toplumsal cinsiyet konusunda alışılmışın 

dışında düşünceleri var. 

 

X5: 1995, İstanbul doğumlu. Aile Batman’da işsizlik sorunu nedeniyle İstanbul’a göç 

edince orada doğuyor. İnşatta çalışıyor. Birçok adli suçlara bulaşmış birkaç defa da evden 

kaçmış. İlkokulu bitirip okulu bırakmış. Aile ile problemler yaşıyor. Annesine çok değer veriyor. 

Mülakatında en dikkate değer nokta ise erkekliği bire bir çalışmak üzerinden yani ekonomik 

alanda değerlendirmesiydi. 

 

X6: 1984, Batman doğumlu. Ortaokul mezunu. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışmaktadır. 

2500 ve üzeri maaş almasına rağmen işinin zorluğundan yakınmaktadır. Babası ve bir abisi 

vefat etmiş. Bir abisi Almanya’ya giderken 2 tane ablası İstanbul’da yaşamaktadırlar. 

Ablalarından bir tanesi tanışıp görüştüğü bir adamla kaçmıştır. Aile bir süre bunları kabul 

etmese de sonrasında affetmişlerdir. Evli ve 3 çocuğu var. 

 



Ömer Alkum, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

 

92 

X7: 1961, Batman doğumlu. Çiftçilik yapmaktadır. Şuan hem köyde hem de Batman 

merkezde ikamet etmektedir. Hasat zamanı tüm aile geçici süreliğine köye yerleşip hasadı 

kaldırana dek köyde kalmaktadırlar. İlkokul mezunudur. Yaşıtlarının eğitim durumuna 

bakıldığında bu şaşırtıcı gelmektedir. Çünkü çoğu okula dahi gitmezken ilkokuldan mezun oluşu 

bir başarıdır. Evli ve 10 çocuğa sahip. Kahvehaneler ile ilgili dikkat çekici tespitleri mevcut. 

 

X8: 1991, Batman doğumlu. Üniversite lisans mezunu. Şuanda çalışmıyor, KPSS’ye 

hazırlanıyor. Bekâr ama iş bulursa evlenmeyi düşünüyor. Kız arkadaşı da özel bir kurumda 

öğretmenlik yapmaktadır. Köyde büyümüş, kalabalık bir ailenin çocuğu. Köyden kente geçerken 

ilk dönemler yoğun çelişkiler yaşadığını söylüyor. Toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip 

olduğunu söylüyor bunu da üniversiteye borçlu olduğunu dile getiriyor. Üniversite yıllarından 

önce tam bir feodal olduğunu iddia ediyor. 

 

X9: 1981, Batman doğumlu. Köyde doğmuş. Ön lisans mezunu. Şuan yarı özel yarı kamu 

olan bir şirkette çalışıyor. Evli ve 4 çocuğu var. Eşi ile evlenmeden evvel tanıştıklarını, uzun süre 

birbirlerini tanımak için birbirlerine fırsat verdiklerini daha sonrasında birbirlerini sevdiklerini 

ve evlendiğini söylüyor. Ailenin sosyoekonomik durumunun iyi olduğunu belirtiyor. 

 

X10: 1992, Batman doğumlu. Okulu liseyi bitirip bırakmış. İstanbul’a gidip uzun süre 

orada kalıp çalışmış. Ardından ailenin de yoğun ısrarlarıyla Batman’a dönüp burada bir toptancı 

da iş bulup çalışmaya başlamış ve Batman’da kalmış. Askerliğini yapmış, evlenmeyi düşünüyor 

ama karşısına istediği tarzda bir aday çıkmadığını söylüyor. Evleneceği kişinin anne ve 

babasıyla birlikte yaşamayı kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Anne ve baba herşeyden önce 

gelir diye belirtiyor. Mülakatında oldukça dikkat çekici anekdotlar mevcuttu.  

 

X11: 1990, Batman doğumlu. Ön lisans mezunu. Şehir içi dolmuş hattında şoförlük 

yapıyor. Tercih vermiş atama sonuçlarını bekliyor. Ailesi ile yaşıyor, bekar ve evlilik için ortam 

ve koşulların uygun olmadığını düşünüyor. Feministlere sempati beslemiyor ama kadınların 

yaşadıkları sorunların farkında ve buna itiraz ediyor. Kendi özgüveni yüksek olan biri. İnsani 

değerler üzerinden çözülebileceğini söylüyor. 

 

X12: 1992, Batman doğumlu. Erken yaşta ailenin ısrarı sonucu görücü usulü evlenmiş. 3 

çocuğu var ve inşaatlarda çalışıyor bazen de bekçilik yapıyor. İlkokulu bitiremeden terk etmiş 

ve bunun pişmanlığını yaşıyor.  Mülakatlar sırasında her ne kadar cinsiyet özgürlükçü biri gibi 

görünmeye çalışsa da görüşmenin ileriki bölümlerinde hiç de öyle biri olmadığı görülüyor. 

Askerliğini yapmış. 
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X13: 1993, Batman doğumlu. Lise mezunu, Garsonluk yapıyor. Liseyi bitirir bitirmez bu 

işe girmiş ve işini çok iyi yapıyor. Müşteriler ile nasıl iletişim kurabileceğini çok iyi biliyor. 

Toplumsa cinsiyet farkındalığından bihaber. Oldukça geleneksel/muhafazakar bir profil 

çizmekte. Mülakatı sırasında şeref ve namus kavramlarına sık sık atıfta bulunması ilginç 

noktalardan biriydi. 

 

X14: 1962, Batman doğumlu. Kahvehane (çay ocağı) sahibi. Evli ve 6 çocuk sahibi. 

Hayatının uzun bir dönemini köyde yaşamış. Eşi ile severek evlenmişler. Çocuklarından yalnızca 

2 tanesi okuyor. Her ikisi de kız. Diğerleri okulu bırakmış. En küçük erkek çocuk hariç diğer tüm 

erkek çocukları çalışıyor. Ortaokul mezunu ve biraz da solcu kimliği ile yaşıtlarına göre daha 

toplumsal cinsiyet farkındalığı olan biri. 

 

X15: 1989, Batman doğumlu. Ön lisans mezunu. Şuan aile mesleği olan pazarcılık 

sektöründe çalışıyor. Babası ile birlikte her gün başka bir mahallede semt pazarında elbise 

satıyor. Atanmaya dair hiçbir umudu yok. Cinsiyet özgürlükçü bir düşünce yapısına sahip. 

Türkiye’de yaşamaya düşünmüyor, Avrupa’ya gidebilmenin yollarını arıyor. Ailesi ile ilişkileri 

çok zayıf. 

 

X16: 1990, Batman doğumlu. Lisans mezunu, KPSS’ye çalışıyor. Çalışmıyor ve iş bulma 

konusunda ümitsiz. Bu nedenle evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı çıkıyor. Köyde 

büyümüş ve kalabalık bir ailenin çocuğu. Ailenin ekonomik durumu iyi değil. Bahis ve kumar 

oynayarak geçimini sağladığını söylüyor. Toplum cinsiyet konusuna eleştirel bir perspektifte 

yaklaşıyor. 

 

X17: 1987, Batman doğumlu. Evli ve 1 çocuk sahibi. Eşi ile görücü usulü evlenmiş. 

Elektrikçi ve şuan belediyede çalışıyor. Hayatının büyük bölümünü köyde yaşamış, önceleri aile 

mesleği olan çiftçilik yaparak geçinmiş daha sonrasında dayısının elektrikçi dükkanında bu 

mesleği edinerek çiftçiliği bırakıp evlendikten sonra Batman’a taşınmış. Oldukça muhafazakar 

ve gelenekçi, feodal bir yapısı var. Namus kavramına çok anlam yüklüyor. 

 

X18: 1992, Batman doğumlu. Ön lisans mezunu. Çalışmıyor. KPSS’ye umudunu bağlamış. 

Bekâr ama iş bulduğu zaman evlenmeyi düşünüyor. Üniversiteden bu yanadır tanışıp görüştüğü 

bir kız arkadaşı var. Herhangi bir işte çalışmamak onu ailesi ve toplum karşısında mahcup 

duruma düşürüyormuş. Babasından para almanın gücüne gittiğini anlatıyor. 
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X19: 1966, Batman doğumlu. İlkokul mezunu. Bir kamu kurumunda şoförlük yapıyor. 

Evli ve 4 çocuğu var. Köyde doğup büyümüş 2000 li yılların başında Batmana taşınmış. 

Kendisini birçok yaşıtının aksine muhafazakar ve gelenekçi olarak görmüyor.  

 

X20: 1947, Batman doğumlu. İlkokul mezunu. Bir kamu kurumundan emekli. Evli ve 9 

çocuk sahibi. Çocukların hepsi de evlenmiş. Eşiyle yalnız kalıyor. Dindar ve muhafazakar bir 

yapıya sahip. 
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