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ÖZET 

 

Hacısoftaoğlu Közleme, Đ, Burası Er Meydanı: Güreşte Erkekliğin Đnşası, 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

Programı Doktora Tezi, Ankara, 2012. Bu araştırmanın amacı, toplumsal bir 

kurum olan sporun dallarından biri olan güreşte erkekliğin nasıl inşa olduğunu 

incelemektir. Bu süreçte toplumsal cinsiyetin farklı yapılarla ilişkisi ve özneler arası 

ilişki sırasında nasıl inşa olduğu göz önünde bulundurulacaktır. Bu anlamda 

erkekliğin ilişkisel ve çoklu deneyimlerini ortaya koymayı amaçlayan çalışmada, 

niteliksel araştırma yöntemi izlenmiştir. Gözlem, bireysel ve odak grup görüşmeleri 

ana veri toplama araçlarını oluşturmuştur. Temmuz 2008-Ağustos 2009 ayları 

arasında süren alan çalışmasında, farklı mekanlarda gözlem yapılmış, alan notları 

tutulmuştur. Ayrıca toplam 43 bireysel görüşme ve üç odak grup görüşmesi 

yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler niteliksel içerik analizi yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Analiz sonucunda güreşçi erkeklerin kimliklerinin inşa sürecinde coğrafi 

kökenlerinin ve sınıfsal konumlarının etkili olduğu, ayrıca dayanışma ağları ve 

kuruma özgü hiyerarşik yapının ilişkilerin düzenlenmesinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Tüm bu yapısal dezavantajlar ve kişiler arası ilişkinin düzenleniş biçimi 

göz önünde bulundurulduğunda eril kimliğin inşa süreçlerinin araştırma 

katılımcılarına zarar veren çeşitli deneyimlere de neden olduğu ortaya konmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Erkeklik, toplumsal cinsiyet, spor, güreş 
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ABSTRACT 

 

Hacısoftaoğlu Közleme, Đ. Here is the Arena of Men: Construction of 

Masculinity in Wrestling. Hacettepe University Institute of Health Sciences, 

Ph.D. Thesis in Sport Sciences and Technology, Ankara, 2012. The aim of this 

study is to explore construction of masculinity in wrestling as a branch of sport 

which is a social institution. In order to understand that the relation of gender identity 

with different social structures and how it is constructed in relations among subjects 

will be examined. In this research which aims to shed light on multiple and relational 

experiences of masculinity, qualitative research method was used. The main data 

gathering techniques were observation, individual and focus group interviews. 

During the field research between July 2008 and August 2009, field notes were taken 

and 43 individual and three focus group interviews were conducted. Data was 

analysed by qualitative content analyse. As a result, it was stated that, wrestler’s 

geographical origin and social class status of them are related to the construction of 

their masculinity. It was also concluded that solidarity networks and hierarchical 

structure in the institution influences regulation of relations between wrestlers.  

Finally, considering structural disadvantages of wrestlers and the way their 

relationships are organized, it was stated that the process of construction of 

masculine identity cause various experiences which can harm them.  

 

Key Words: Masculinity, gender, sport, wrestling 
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1. GĐRĐŞ 

 

1970’lerin yeni feminizmi sadece kadınlara toplumsal cinsiyet sistemi ile 

ilgili bütün varsayımları sarsmaları için bir ses vermemiştir, aynı zamanda erkeklerle 

ilgili de bir dizi problemi ortaya çıkarmıştır. O zamandan bu yana, kadın çalışmaları, 

erkek kategorisinin insanlıkla özdeş bir biçimde kullanımını yanlış bir temayül 

olarak tartışmakta ve varolan bilimsel gelenekleri sarsmaktadır (75, s.1). Bu olurken, 

ironik bir biçimde, politik bir konum olarak feminizmin varlığı, karşıt bir kategori 

olarak “erkekler” nosyonuna ihtiyaç duymaktadır. 1980’lere kadar feminist 

çalışmalar bu şekilde kadını bir araştırma konusu olarak sorunsallaştırırken, 

biyolojizme ve bu yolla doğallaştırma ve hiyerarşilerin meşrulaştırılmasına karşı 

çıkarken, erkekliği de bir kategori olarak kurmuş  bulunmaktadır. Fakat bu kuruluş 

sırasında erkeklik, 1980’lere kadar, statik ve değişmeyen bir bütünsel kategori 

şeklinde ele alınmıştır. 1980’lerle birlikte ise erkekliği de kadınlıkta olduğu gibi 

toplumsal bir araştırma nesnesi olarak ele alan çalışmaların doğması ve 

yaygınlaşması, bu kategorinin göründüğü kadar homojen olmadığı fikrini 

doğurmuştur. Birer toplumsal inşa olarak ele alınan toplumsal cinsiyetlerin -

öznellikler de göz önünde bulundurularak- , erkekler ve kadınlar arasında bulunan 

farklılıklar kadar, aynı toplumsal cinsiyet içinde de farklılıkların üzerinde durmaya 

başlayan çalışmaların artmasıyla sonuçlanmıştır.  

Erkekliği erkekler arasındaki  farklılıkları gözeterek analiz etmek, gündelik 

hayata ilişkin çalışmaları gerektirmektedir. Böylece sıradan, günlük toplumsal 

söylem ile daha formel kuramsal söylem arasında bir köprü kurulmalıdır. Bu 

bağlamda kişilerin anlatılarını ve gündelik deneyimlerini incelemek, kuramsal 

düzeyde erkekliğin inşasını araştırmak için bir yol açmaktadır. Bu inceleme sırasında 

farklı toplumsal kurumlara bakmak ise erkekliğin oluşumunun farklı açılardan 

görünmesini sağlamaktadır. Spor, bu kurumlar içinde, tarihi ve toplumsal olarak eril 

bir alan olarak kurulmuş olması ve kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkları 

tartışmaya açmaya yönelik önemli zeminlerden biri olarak varlığı anlamında 

erkekliğin incelenmesine yönelik en uygun alanlardan birini oluşturmaktadır.  

Oyunlar ve spor insanoğlunca zamanla değiştirilen ve yeniden üretilen gerçek 

toplumsal pratiklerdir. Diğer bir deyişle, bu toplumsal pratikler öznelerin kendisini 
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oluşturuş biçimiyle ilgisi olmayan idealist soyutlamalar ya da maddi şartların basit 

ürünleri değildir. Kültürün diğer bütün biçimleri gibi spor da insan öznelerin bir 

yaratımıdır (117, s. 16) ve aynı zamanda toplumdaki hiyerarşik ilişkilerin de yeniden 

üretildiği bir kurumdur.  Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilişkili olduğu 

gibi, toplumdaki farklı kategorik ayrımları da kendi içinde barındırmaktadır. Bu 

yüzden sporun farklı dalları kadınsı, erkeksi gibi ayrılabilirken, sınıf, etnisite, ırk gibi 

toplumsal eşitsizlik yaratan kategoriler de farklı dallarda farklı biçimlerde yer 

almaktadır.  

Sporlar içinde güreş, dünyada genellikle alt sınıflar tarafından gerçekleştirilen 

bir spor dalıyken (30), Türkiye’de bu sınıfsal karakteri  taşıyor olmakla birlikte, 

ayrıca geleneksel olarak kırda varolan ve halen yoğun olarak orada varlığını sürdüren 

tek spordur. Erken Cumhuriyet döneminde spor kitlelere yönelik bir etkinlik olarak 

ele alınmış, eğitimde ve bedene yönelik düzenlemelerde bir araç olarak görülmüştür 

(1, 284). Bu dönemde bedence sağlıklı ve ahlakça düzgün, aynı zamanda savaşa 

hazır bir ulus yaratmak gibi amaçlar -zaman zaman biri diğerinin önüne geçse de- 

genel olarak spor politikalarına hakim olmuştur (1, 97; 283). Bu amaçlar 

çerçevesinde bir ulus inşa etmekte yararlı olağı düşünülen belli sporlar ise öne 

çıkarılmış ve yaygınlaşması teşvik edilmiştir.  

Modern sporların geç girdiği bir ülke olan Türkiye’de, hemen tüm modern 

sporlar tahmin edilebileceği gibi başlangıçta kentli elitler eliyle getirilmiştir (284). 

Oysa güreş modernleşme sürecine girmeden önce bu topraklarda varolan bir spordur 

ve bu yüzden o dönemde diğer sporlar gibi dar bir çevrede değil, yaygın olarak 

yapılan önemli bir spor olmuştur. Modern sporlar, özellikle seyirci sporları, daha 

sonra kitleselleşmiş ve sınıfsal karakterini değiştirmiş fakat güreş, kır kökenini 

korumuştur. Bu yüzden Türkiye’de kır ve kent gerilimi, modernleşme ve gelenek 

tartışmaları güreşe de yansımıştır. Özellikle, Cumhuriyet’in ilk yıllarında güreşin 

işlevi gelenekle birlikte tartışılmış, kır kültürü içinde ele alınmıştır. 

Türkiye toplumu oldukça heterojen bir yapı arz etmektedir ve farklılaşmış 

kesimler arasında kent ve kır bölgeleri önde gelen ve belki de Cumhuriyet’in 

kurucuları tarafından da tek meşru görülen ayrımlardan birine temel oluşturmaktadır. 

Bir imparatorluk olan Osmanlı’dan başlamak üzere genç Cumhuriyet’te kırın kentle 

gerilimi daima toplumsal değişimlerin belirleyenlerinden ya da itici güçlerinden 
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olmuştur. Bu ayrıma paralel olarak bu bölgelerdeki toplumsal cinsiyet ilişkileri de 

hem birbirleriyle daima etkileşim içinde olmuş, hem de birbirinden farklılaşan 

özellikler göstermiştir. Tarımın yapıldığı bölgeler olan kırsal bölgeler, yapılan işin 

niteliğine bağlı olarak cinsiyetler arasında farklı bir iş bölümünü gerektirirken, aynı 

zamanda bedenin kullanış biçiminin, yapılan iş ve kırsal yaşamda günlük pratiklerin 

gerekliliklerine uygun bir biçimde değişimi, farklı beden pratiklerini ve bedene 

yönelik anlamların farklılaşmasını getirmiştir. Diğer yandan tüm bu kültürel yapı ile 

etkileşim halinde yüzyıllar boyunca geliştirilmiş ritüeller ve geleneklerin izini -her ne 

kadar her geçen yıl daha da kente entegre bir biçime bürünse de- bugün dahi kır 

yaşamının içinde sürmek mümkündür. Bu ritüeller içinde güreş özel bir yere sahiptir; 

hala popüler olduğu çeşitli bölgelerde, özellikle bu bölgelerin köylerinde, erkeklerin 

günlük yaşamının bir parçasıdır. Ayrıca güreş, kırın yoksul ailelerinin erkek 

çocukları için sahip olabilecekleri bir meslek anlamına gelmektedir. Fakat bu erkek 

çocukları geleneksel güreş yoluyla köyde güreş yapmaya başlasalar da, sporu bir 

kariyer olarak devam ettirebilmek için köyden kente göç etmek durumundadır. 

Bundan sonra, genellikle yatılı okullarda ya da kulüplerde yetişen güreşçiler oldukça 

homososyal bir topluluk içinde toplumsallaşmaktadır.  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma yukarıda bahsedilen toplumsal boyutlar çerçevesinde bir 

toplumsal kurum olarak sporun dallarından biri olan güreşte erkekliğin nasıl inşa 

olduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Spor dallarının da kendi aralarında toplumsal 

farklılıklar barındırdıkları göz önünde bulundurularak,  spor dalı belirlemede bir 

sınırlamaya gidilmiş, derinlemesine bir analiz yapmak amacıyla, Türkiye’nin en eski 

sporlarından biri olan güreş sporu araştırmanın alanı olarak seçilmiştir. Güreş hem 

tarihi kökeni, hem de toplumsal konumu itibarıyla erkekliğin bundan önce yapılan 

çalışmalardan farklı bir kesimde analiz edilmesine de olanak sağlamıştır.  

Bunun için öncelikle güreşçi erkeklerin sınıfsal konumları ve coğrafi 

kökenleriyle güreş alanındaki deneyimleri arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Bir yandan sınıfsal ve coğrafi kökenlerden kaynaklanan toplumsal ve kültürel 

dezavantajlara sahip bir kesimin erkeklik pratiklerinin ortaya çıkarılmasına 

çalışılırken, diğer yandan, hegomonik erkekliklerden nasıl farklılaştığına ya da 
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ortaklıklarının ne olduğuna da değinilecektir. Bunu yaparken, araştırma grubunda 

bulunan güreşçi erkeklerin yapısal dezavantajlarının güreş alanında yer aldığı bu 

dezavantajlı konumlanışın onlar için yaptıkları sporun anlamını nasıl etkilediği ve ne 

tür sorunlarla başetmek zorunda oldukları açıklanacaktır. Bunun sonrasında yapısal 

dezavantajların analiz edildiği bölümle ilişkisi de göz önünde bulundurularak güreşçi 

erkekler arası dayanışma ağlarının nasıl olduğu, bu dayanışma ağları ve bunun 

alandaki hiyerarşik yapıyla ilişkisi anlaşılmaya çalışılacaktır. Son olarak ise tüm bu 

pratiklerin ve varolan koşulların erkeklikle birleşmiş bir şekilde güreşçiler için nasıl 

sorunlara neden olabileceği analiz edilmiştir. Bunu yapmak için aşağıdaki soruların 

cevapları aranmıştır.  

1. Güreşçilerin toplumsal konumlarını belirleyen etmenler nelerdir? 

2. Bu etmenlerin güreşçilerin yaşantısı ve kimlik inşa süreçlerinde etkisi nedir? 

3. Güreş yoluyla erkeklik nasıl bedenleşmektedir? 

4. Güreşte dayanışma ve hiyerarşi ekseninde erkekler arası ilişkiler nasıl 

düzenlenmektedir? 

5. Güreşin özgül koşulları, güreşçilerin birer erkek olarak öznelliklerinin 

inşasını nasıl etkilemektedir? 

6. Egemen eril değerlerle güreşçilerin erkeklik pratikleri nasıl çatışmaktadır? 

Nasıl uyumlulaşmaktadır? 

7. Güreşçilerin toplumsal olarak dezavantajlı konumunun yarattığı sorunlar 

nelerdir? 

8. Güreşte şiddet hangi boyutlarıyla bulunmaktadır? Bu şiddete yol açan 

erkekler arası ilişki biçimi nasıl yaşanmaktadır? 

 

1.2. Araştırmada Kullanılan Kavramlar 

 Metnin içeriğinde erkeklik kuramlarına, genel hatlarıyla kuramsal çerçevede 

yer verilmiştir fakat çalışmada temel olarak Connell’ın erkeklikler kuramı yol 

gösterici olacaktır. Çalışma bu kuram temelinde şekillenirken, kuramın çoklu 

erkekliklerin tartışılmasına ve erkeklikler arasında olabilecek hiyerarşiye ilişkin bir 

analiz yapılmasına olanak tanıyan yönlerinin altı çizilmiştir.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda erkeklik inşaları incelenirken hegemonik 

erkeklik ve marjinal erkeklik kavramları önemli bir yere sahiptir fakat bunun için bir 
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“hegemonik erkek” ya da “marjinal erkek” olarak tanımlanacak bir özne arayışına 

gidilmemiştir. Bunun yerine anlaşılmaya çalışılan, öznelerin deneyimleri ve anlatıları 

temelinde ilişkisel bir analizle, farklı erkeklik pratiklerinin nasıl inşa olduğunu ortaya 

koymaktır. Fakat bunu yaparken her öznenin farklı bir erkeklik ürettiği gibi bir yere 

varmayı değil, ortak örüntüleri görünür kılarak, tüm bu verilerin toplumsal cinsiyet 

düzeninde nereye oturduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.  

Bu çalışmada güreş alanında karşılaşılan erkekliği açıklarken literatürde 

süregelen eğilimi sarsan bir biçimde hegemonik erkekliğin ve öteki erkekliklerin 

nasıl içiçe geçtiği ve yanyana durabildiği, farklı toplumsal alanlarda ortaya çıkan 

farklı hegemonik erkekliklerin varolabileceği ve bir toplumsal geçişkenlik içinde 

nasıl birbirini etkileyebileceği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu anlamda çalışma 

erkeklik literatürüne erkekliğin farklı toplumsal alanlardaki görünümlerini tartışmaya 

açması anlamında katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken daha ilişkisel 

ve özcü olmayan bir yaklaşım benimsenecektir. Bu anlamda, erkekliğin hegemonik 

ve marjinalleşmiş biçimleri karşıtlık içinde değil, daha çok etkileşim içindedir.  Özcü 

açıklamalar, marjinalleşmiş erkeklikler ve hegemonik erkekliğin birbirini dıştalayan 

biçimler olduğunu söylese de, ilişkisel bir yaklaşım içinde, kişilerin deneyimlerinin 

sadece bir biçime indirgenemeyeceği ortaya konmaktadır (130). 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Spor, yapı ve özne ile ilgili yıllarca süren soruları yeniden izlemek için 

önemli bir alt alan oluşturmaktadır. Aynı zamanda son zamanlardaki, bedenselleşme, 

kimlik ve iktidar soruları etrafındaki tartışmaları araştırmak için de elverişli bir 

zemin sağlamaktadır. Bütün erkeklerin kendilerini erkek, kadınlardan ayrı ve onlara 

üstün olarak tanımlamak için ihtiyaç duyduğu emsal erkekliğin kamusal sembollerini 

içermesi (187) anlamında spor kritik alanlardan birini oluşturmaktadır. Fakat bu 

kabullere karşın bugün gelinen noktada farklı sorular sormak gerekmektedir. Bu 

anlamda farklı spor dalları farklı toplumsal gruplar için emsal oluşturabilmektedir. 

Bu çalışmada kır kökenli ve yoksul erkekler için güreşin nasıl bir alternatif olduğu ve 

kimliklerini oluştururken nasıl anlamlandırıldığını ortaya koymak, kimlik ve erkeklik 

tartışmalarına da farklı bir bakış getirmek bakımından önem taşımaktadır. 
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 Farklı yaşlardan ve mesleki konumlardan katılımcılarla çalışmak, erkeklik 

süreçlerine değişik açılardan ve sürecin dinamik aşamaları içinden bakmamıza 

olanak sağlayacak bir zemin oluşturmuştur. Ayrıca farklı yaş gruplarından 

güreşçilerle yapılan bir çalışma, son derece homososyal bir ortamda erkeklerin 

toplumsallaşma süreçlerinin ara aşamalarına ilişkin de bilgi sahibi olunmasını 

sağlamaktadır.  

Çalışmanın araştırma grubunun büyük bir bölümünü, köyde doğmuş ve halen 

köyle ilişkisini devam ettiren erkekler oluşturmaktadır. Türkiye’de yapılan toplumsal 

cinsiyet çalışmalarının büyük bir çoğunluğunun kentlerde yapıldığı düşünülürse, bu 

araştırma aynı zamanda köylülükle erkekliğin ilişkisine dair de bir perspektif 

sunmayı ummaktadır. 

Çalışmanın önemine ilişkin ortaya konulması gereken bir başka nokta, 

çalışmada elde edilen veriler çerçevesinde, spor ortamında hegemonik erkeklik 

dışına çıkan deneyimleri ortaya çıkarmak ve bu yolla onun eril egemen anlamlarını 

sarsma uğraşıdır. Bu biçimde çalışmalar hem toplumsal cinsiyet düzeni içinde farklı 

ezilme deneyimlerini ortaya koymamızı sağlayacak, hem de eril egemen anlayışın 

dışına çıkan pratikleri görünür kılacaktır. 

Connell (68)’a göre pratik sorunların çözümü ve uzun erimli bir değişime 

rehberlik etmek için, erkeklikler üzerine daha çok toplumsal araştırma yapmak önem 

arz etmektedir. Erkeklerin ve erkekliklerin pratiklerinin daha iyi anlaşılması 

değerlidir çünkü toplumsal cinsiyet hayatımızın bir parçasıdır. Bunu düşünmek ve 

bilmeye değer vermek toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında düşünmeye ve 

değiştirmeye dönük bir kuram arayışına açılan yolun taşlarını döşemektedir. 

 

1.4. Çalışmanın Yapısı: Bölümlerin Tanıtımı 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, kuramsal çerçeve ortaya koyulmaya 

çalışılacaktır. Bu amaçla tarihsel gelişim çizgisi içinde erkeklik çalışmaları ile ilgili 

bilgi verildikten sonra, çağdaş erkeklik çalışmalarında öne çıkan temalar 

incelenecektir. Bu yapılırken, bu çalışmada kullanılan temel kavramlara ilişkin 

kuramsal tartışmalar ortaya konacaktır. Ayrıca her ne kadar dünyayı Batı ve Batı dışı 

şeklinde ikili bir yapıyla ele almanın Batı merkezci düşünce biçiminin ürünü olduğu 

düşünülse de, yapılan erkeklik çalışmalarının ağırlıklı olarak Batı’da 
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gerçekleştirilmiş olması ve bunun dışında yapılan çalışmalara özel olarak dikkat 

çekme isteği, Batı dışı erkeklikler başlığı altında ayrıca bu çalışmaları incelemeyi 

gerektirmiştir. Bu bölümden sonra ise bu çalışma çerçevesinde merkeze oturan 

toplumsallaşma, homososyallik beden ve spor konularının erkeklikle ilişkisi ayrı 

bölümler halinde sunulmuştur.  

Metnin bundan sonraki bölümünde çalışmada kullanılan yöntem içerik ve 

gerekçeleridetaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca çalışma alanının arkaplanına ilişkin 

bilgi vermek amacıyla güreş tarihi ve çalışmanın yapıldığı kurumlardan biri olan 

güreş eğitim merkezlerine ilişkin bilgi verilen bir alt bölüm de yöntem başlığı altında 

aktarılmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümü olan bulgular bölümü beş alt bölümde 

incelenmiştir. Đlk iki bölümde amaçlanan, güreşçilerin toplumsal konumlarını ortaya 

koymaktır. Bunun için birinci bölümde kır kökenlerini ve yoksulluklarına ilişkin ard 

bilgi oluşturmak istendiği için, Türkiye’de kırsal değişime ilişkin bilgi verilmiştir. 

Đkinci bölümde ise güreşçilerin kendi kimliklerini oluştururken dayandığı toplumsal 

tanımlamalara değinilmiştir. Bu amaçla önce Türkiye’de köylülüğün nasıl görüldüğü 

Cumhuriyet tarihinin gelişim seyri içinde anlatılmıştır. Buna dayanarak öncelikle 

güreşçiler için köylü olmanın ne anlama geldiği ve kendilerini nasıl gördükleri 

incelenmiş, başkalarınca nasıl görüldüklerini düşündükleri ise bunun içinde ifade 

edilmiştir. Bu inceleme sırasında güreşçiye bakışın,  mekansal değişikliklere ve 

kaymalara bağlı olarak farklılaştığı üstünde durulmuştur. Köy ve kentin bu anlamda 

iki farklı odak olduğu ve güreşçi kimliğinin bu iki coğrafi mekandan bakıldığında 

farklı görüldüğü ortaya konmuştur. Fakat bu yapılırken, günümüz koşullarındaki 

etkileşimleri de göz önünde bulundurulmuştur. Daha sonra ise güreşçi kimliğinin 

toplumsal oluşumunda ulusal kimliğe yapılan vurgunun nasıl bir yere sahip olduğu 

incelenmiştir. 

Bulguların üçüncü bölümünde güreşçiler için ideal bedenin ne olduğu ve söz 

konusu idealliğin belirleyenlerinin ve nedenlerinin nasıl ifade edildiği analiz 

edilmiştir. Dördüncü bölümde ise güreşçiler arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlendiği 

sorusuna cevap aranmıştır. Bu yapılırken, öncelikle bu ilişki biçimlerine ışık tutacağı 

düşünülen dayanışma ağlarının güreşçiler için anlamı ve alana özgü hiyerarşi 

biçimleri aktarılmıştır. Bu ilişki biçimlerinin güreşçiler arasındaki ilişkinin, erkekler 
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arasındaki ilişkiye ait egemen normlara mesafesinde bir farklılık yaratıp yaratmadığı 

ise sonraki iki bölümde tartışılmıştır.  

Bulguların beşinci ve son bölümünde güreşçi erkekler arası güç dengelerinin 

daha önceki bölümlerde ortaya konan bulgular eşliğinde nasıl düzenlendiği, 

güreşçilere zarar verip vermediği, dışlanma, ayrımcılık, bedenin araçsallaşması ve 

fiziksel şiddet kavramları etrafında açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın son bölümü olan tartışma ve sonuç bölümünde ise çalışmanın 

bulguları kuramsal çerçeve bölümünde ortaya konan literatür çerçevesinde 

tartışılmıştır.  
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2. GENEL BĐLGĐLER: KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Erkeklikler 

Cinsiyet bir isim olarak değil, bir fiil olarak kavranmalıdır1 

Sosyal bilimlerde uzunca bir süredir araştırma konusu olan toplumsal 

cinsiyet, erkekler ve erkeklikler ekseninde yapılan çalışmalarla zenginleşmektedir. 

Bu araştırmalar erkekler ve erkek çocuklarının, kimliklerine, toplumsal konumuna, 

tavırlarına, sorunlarına ve farklı erkekliklerin birbirleriyle ve farklı kurumlarla 

ilişkisine yönelik akademik ilginin geliştiğini göstermektedir. Gelişen bu ilgi erkek 

şiddetinden, erkek çocuklarının okulda yaşadıkları sorunlara kadar geniş bir konu 

yelpazesinde kendini göstermektedir (73). Bu bölümde öncelikle bu tezin konusu 

çerçevesinde toplumsal cinsiyet çalışmalarının erkekler ve erkeklikler çalışmalarına 

açtığı yol açıklanmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise erkeklikler tartışmaları 

incelenecektir. 

Toplumsal cinsiyet araştırmaları alanı özellikle ilk 20 yılında, daha çok 

kadınlar hakkında ve kadınlar tarafından geliştirilmiş bir alandır. Bu çalışmaları 

geliştirmeye dönük itki genellikle feminizmden gelmiştir ve kadınların çağdaş 

akademide ve kamusal forumlarda toplumsal cinsiyeti görünür kılmak için verdikleri 

yıllar süren bir mücadelenin sonucudur (73). Toplumsal cinsiyet tartışmaları 

öncelikle, toplumun dayandığı ikilikleri doğaya havale eden, biyolojik özcülüğe karşı 

savaşımla başlamıştır (60). Đkiliklere dayanan bu toplumsal tasarım, kadın ve erkek 

ikiliğini doğaya atfedilen özelliklerle normalleştirmiştir. Esasında toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerinin normalleştirmesinde biyolojinin başrol oynamaya başlaması, dinin 

bu anlamdaki sözcülüğünün son bulmasıyla tetiklenmiştir. Biyolojinin nasıl bir yeri 

olduğu gazetelerdeki “büyük bilimsel buluşlar” gibi sunulan cinsiyet haberlerinden 

kolayca anlaşılabilir (62, s.46). Örneğin kadınların araba kullanmada yaşadıkları 

zorluklar, beyin fonksiyonlarının farklı çalışmasıyla ilgilidir! Erkeklerin agresifliği 

hormonlarla ya da avcılık toplayıcılık döneminden gelen genlerin suçudur. Lionel 

Tiger (257)’in “Men in Groups” kitabı erkeklerin atalarının avlanan türler olduğu 

düşüncesine dayanarak tam bir biyolojik indirgemeci kuram sunmaktadır. Tiger’in 

                                                        

1 Courtenay W.H. Constructions of masculinity and their influence on men’s well-being: a theory of 
gender and health. Soc Sci Med 2000;50(10):1385–401. 
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tabirlerinden biri olan “erkek bağı” (male bonding) ise bugün hala kullanılan popüler 

tabirlerden biridir (62, s. 46). 

Bu kuramcılara göre erkek bedeni evrimsel baskılarla oluşan doğal erkekliğin 

taşıyıcısı konumundadır. Saldırganlık, politik iktidar, hiyerarşi, mekansallık, çok 

eşlilik ve erkek kulüpleri kurmak genlerimizden gelmektedir. Sosyobiyologların 

duayeni Edward Wilson’a göre erkekler ve kadınlar arasındaki fiziksel, biyolojik ve 

zihinsel farklılıklar evrensel erkek egemenliğinin içinde yer alan kültür tarafından kat 

be kat arttırılmaktadır. Bu çerçevede Wilson’a göre ataerkillik, hormonal olarak 

saldırganlık avantajı bulunan erkeklerin kadınları iktidarı altında tutmasıyla 

kurulmuştur ve varlığını devam ettirmektedir. (aktaran, 62). 

Bourdieu (33) ise egemenliğin doğallaştırma yoluyla nasıl meşrulaştırıldığını 

sorgularken, eril sosyodise kavramını kullanmaktadır. Doğallık ve bu yolla 

kaçınılmazlık atfedilerek eril egemenliğin devamlılığının sağlandığını söyleyen 

Bourdieu, aynı zamanda bu yolla ezilenin de ezildiğini fark etmediğini 

belirtmektedir. Kadınlar sembolik bir şiddet biçimi olarak kendi konumlarını kabul 

eder duruma gelmiştir ve kendine egemenin gözüyle bakmaktadır. Eril egemen bu 

anlamda en güçlü desteğini ezilenin ezildiğini kabul etmemesinde bulmaktadır (200).  

Bunun karşısında Connell’ın sorduğu soru bu yaklaşımların meşruluğunu 

kırmaya yönelik önemli bir başlangıç noktasıdır: Eğer erkek ve kadın arasındaki fark 

bu kadar doğalsa o zaman neden insanlar farklılıklarını ispat etmek, savunmak ve 

yaratmak için bu kadar efor sarf etmektedirler? (190, s. 315).  

Böylesi bir efor aslında bilimsel bir dayanağı olmayan cinsiyete göre 

ayrışmanın ve hiyerarşinin kanıtlanması içindir. Fakat buna karşın bugün kadın ve 

erkek arasındaki farklara ilişkin yapılan yüzlerce çalışma bu ölçülebilir farkların 

olmadığını, biyolojik farklılıkların kültürel farklılıklara oranla çok az olduğunu 

göstermektedir. Biyolojik indirgemeci yaklaşımlar gruplar arasındaki farklılıkları 

ortaya koymak için güçlü bir belirlenimci kuram yaratmak durumundadır. Böylesi bir 

belirlenimcilikten bahsetmekse mümkün görünmemektedir. Bunun yerine toplumsal 

cinsiyet farklılıklarının çok farklı icra edildiği kültürler üzerine pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Örneğin eşcinsel davranışın bir yaşa kadar son derece normal olduğu 

kültürler ya da tecavüzün hiç bulunmadığı ya da çok ender olduğu kültürler 

bulunduğu antropolojik çalışmalarla ortaya konmuştur (62). Sonuç olarak, Theodore 
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Kemper (154)’ın “Social Structure and Testesterone” çalışmasında ortaya koyduğu 

gibi sosyal olanın biyolojik olan tarafından belirlenmesi gibi tek taraflı bir belirlenim 

devam ettirilemez. Kemper’a göre ırkçı ve cinsiyetçi ideolojiler, varlığını iddia 

ettikleri hiyerarşik toplumsal farklılıkları meşrulaştırmak için biyolojiye dayandıkları 

zaman, o biyolojik araştırma genellikle yanlıştır.  

Toplumsal düzen içinde kadınlar ve erkekler arasındaki farkları hiyerarşik bir 

sıralamayla mutlaklaştırma çalışmalarına, feministler cinsiyetin toplumsallığını açığa 

çıkaran ve vurgulayan çalışmalarla cevap vermişlerdir. Feminist düşüncede ortaya 

çıkan bu gelişim 1970’lerin ortalarından itibaren toplumsal cinsiyet kavramı 

aracılığıyla cinsiyet farklarının toplumsal oluşumunu anlamaya odaklanılması 

sonucunda gerçekleşmiştir. Bu tartışmaların ardından, “toplumsal iktidar ilişkilerinin 

şekillendiği temel eksenlerden birinin cinsiyet farklarının inşasına dayalı cinsiyet 

rejimi olduğu önde gelen birçok sosyal bilimci tarafından kabul edilir hale gelmiştir” 

(225, s. 26). 

Farklı disiplinlerde çalışmalar toplumun farklı kurumları içinde bu biyolojik 

temele dayandırarak normalleştirme sürecinin nasıl vuku bulduğunu tartışmıştır. 

Örneğin Nancy Theberge (255)’in “Reflections on the body in the sociology of 

sport” çalışması kadın ve erkekler için egzersizin farklı rejimlerinin, sporu kuran ve 

öğreten disiplin kurucu pratiklerin, toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedenlerin 

üretilmesine yönelik olarak nasıl tasarlandığını ortaya koymaktadır. 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları sosyal bilimlerdeki diğer toplumsal olgular 

gibi bir tarihsel gelişim çizgisi izlemiştir. Bu çizgide kadın ve erkek rollerinden 

kimliklere ve inşa süreçlerine geçiş yapılan bir değişim söz konusudur.  

Toplumsal cinsiyet kimliği bugüne dek fazlasıyla eleştirilmiş toplumsal 

cinsiyet rolü tanımlarından ayrılmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolü durağan toplumsal 

konumlarla ilişkilendirilen davranışsal beklentilere karşılık gelmektedir. Erkeklik 

bağlamında, eril cinsiyet rolü kavramsallaştırılması çerçevesinde kurulan yaklaşım, 

öğrenilen normların vurgulanmasına dayanmaktadır ve uygulamalı alanlar olan 

eğitim ve sağlıkta oldukça popülerdir (67). Fakat daha sonra cinsiyet rolü 

yaklaşımının aşırı soyutlamalarından, toplumsal cinsiyet örüntülerinin nasıl inşa 

edildiği ve uygulandığına ilişkin araştırmalara geçiş yapılmıştır. Bu çerçevede 

kullanılmaya başlanan toplumsal cinsiyet kimliği kavramı, rol kavramından farklı 
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olarak statik toplumsal konumlara değil, devam eden bir sürece tekabül etmektedir. 

Bu kavramdan yola çıkan çalışmalar da anlamların bireylerce ve bireylere toplumsal 

etkileşim yoluyla nasıl atfedildiğini araştırmaktadır. Toplumsal cinsiyet bu bağlamda 

ilişkiseldir (39). Buna göre toplumsal cinsiyet kimliği bireylerin yaşamlarının erken 

dönemlerinde farklı toplumsallıklarla etkileşimleri yoluyla inşa olmaktadır, zamanla 

kendinde ve kendine atfedilen anlamların birikmesiyle daha da kalıcılaşmıştır (39; 

40). Etkileşimler yoluyla alınan bilgi toplumsal cinsiyet anlamlarının var olan öz-

nosyonlarını desteklemekte ya da zayıflatmaktadır. Fakat sadece tek başına 

toplumsallaşma bireylerin kimliği nasıl kavramsallaştırdığını yeterli derecede 

açıklamamaktadır. Toplumsallaşma toplumsal etkileşimin terimlerini sağlamaktadır 

fakat insanların etkileşimsel anlamları kendi toplumsal cinsiyet kavramsallaştırmaları 

ile gerçekleşmektedir (62). Toplumsal cinsiyetin toplumsal etkileşim içinde sabit bir 

biçimde bulunmadığı fakat etkileşim içinde inşa olduğu modern toplumsal cinsiyet 

sosyolojisinin önemli bir temasıdır; günlük konuşmaların etnomedolojik 

çalışmalarından, yöneticiler tarafından yapılan ayrım üzerine yönetim araştırmalarına 

bir dizi çalışmada bu tema önemlidir (62, s. 11). Örneğin spor alanı üzerine 

çalışmalar, hem toplumsal cinsiyetin spor üzerine tezahürlerini ve hem de spor 

yoluyla toplumsal cinsiyetin inşasında ve yeniden inşasında sporun etkisini 

göstermektedir (187, 158). Profesyonel sporcularla Messner’in yaptığı çalışma da 

Alan Klein’ın vücut geliştirme salonlarında katılımlı gözlem çalışması da toplumsal 

cinsiyetin etkileşim süreçleri içinde kurulduğunu kabul etmektedir. 

Farklı disiplinlerin incelediği toplumsal cinsiyet kimliği konusu, daha önceki 

dönemlerde ise temelde ya psikolojik indirgemeci ya da sosyolojik indirgemeci 

kuramlarca sorgulanmaktaydı. Psikoloji alanında aslında kim olduğumuzun bilgisine 

ulaşabileceğimiz varsayılırken, sosyoloji tüm kimlik özelliklerinin kazanıldığını ve 

bu yüzden bir kişinin kimliğini değiştirebileceğini iddia etmekteydi. Fakat yeni 

yaklaşımlar içsel süreçler ile toplumsal beklentilerin etkileşerek kişinin kimliğinin 

belirlendiğini iddia etmektedir. Gay, Yahudi, Siyah, erkek, kadın ve diğerlerine ait 

kimlikler bu yaklaşım üzerinden incelenmektedir (99, s. 97). Post yapısalcılıkla 

kuramsal bir zemine oturtulan bu yaklaşımlarla toplumsal cinsiyet kimliğinin 

oluşumunda hem öznel süreçler dikkate alınmış hem de yapıyla ilişkisi analiz 

edilmiştir. Öznel süreçlerin yapıyla etkileşimi üzerine oturması aynı zamanda 
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pratikle söylemin ilişkisinin analizini gerektirmektedir. Esasında post yapısalcılık 

öncesinde de feminist çalışmaların merkezi vurgularından biri praksis kuramını 

temeline oturtması, yani kuram ve pratik arasındaki ilişkiyi önemsemesi ve 

incelemesidir (60, s. 6).  

Bugün genel olarak feminist kuramcılar toplumsal cinsiyeti bir toplumsal inşa 

olarak ele almaktadır. Cinsellik ve cinsiyete ilişkin yapılan tarihsel çalışmalar, her 

ikisine ilişkin fenomenler üzerine yeniden düşünmeye yardımcı olurken, bu yolla bu 

fenomenler artık kişinin içsel ve değişmeyen özelliklerinden çok, söylemsel inşalar 

ya da buluşlar olarak anlaşılmaktadır (151, 171, 269, 270). Toplumsal inşa 

yaklaşımını benimseyen, durumsal olarak biçim alan toplumsal cinsiyet kimliklerini, 

pratiklerini ve erkekler ve kız çocuklarının temsillerine dair farklı toplumbilimsel 

yöntemleri kullanarak birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda niceliksel 

çalışmalardan (Metz-Gockel ve Müller, 1985, Zulehner ve Voolz 1999) kapalı odak 

etnoğrafilerine (158), yaşam hikayesi araştırmalarına (187), organizasyon 

araştırmalarından (Collinson ve diğerleri 1990) ve filmlerin, romanların ve oyunların 

kültürel biçimlerinin araştırmalarına kadar (Buchbinder 1998) değişmekte ve farklı 

yöntemler kullanmaktadır (aktaran, 68). 

Gündelik anlamıyla bakıldığında kadın ve erkeğin oluşturduğu toplumsal 

cinsiyet, bedensel yapılara ve insan üreme sürecine gönderme yapmaktadır. Buna 

rağmen bu yapılar ve süreçler toplumsal etkileri olan biyolojik bir temel, doğal bir 

mekanizma değil, toplumsalın etkisindebedensel bir bölge kurmaktadır. Bu noktada 

erkek ve kadın kültürel kategorilerinin yaratısı olan diğer şeyler arasında yerini 

almaktadır. Bu süreç Connell tarafından toplumsal yaşamdaki yeniden üretim alanı 

(reproductive arena) olarak tanımlanmaktadır (68, s. 48). Bu anlamda toplumsal 

cinsiyet, bedenlerin tarih içine çizilmesinin bir yoludur ve bedenler toplumsal 

cinsiyet örüntülerinin oluşturulduğu alanlardır. Bu Connell (68) tarafından erkek ve 

kadın rolü ile oynanan bir oyun olarak nitelendirilmektedir ve bu süreçlerin önemini 

vurgulamak ve erkekliklerin politikasında ve inşasında, şiddet (256) ve beden 

kültürünün (158) rolünü kaydetmek önemlidir (68, s. 164). Bu şiddet ve beden 

kültürünün paylaşılan anlamlar yoluyla içselleştirilmesi ve hegemonik anlamların 

öne çıkarılması, toplumsal etkileşim yoluyla gerçekleşirken, hegemonik olmayan 

anlamların ifadesinin de bastırılması gerekmektedir.  
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Kimliği üretilmiş olarak görmek, kimliğin görece durağan olduğu ve farklı 

sabit bileşenlerden yapılmış olduğu varsayımını bozmaktadır. Bu anlamda kimlik 

değişken ve ilişkisel olduğu için, değişik boyutları da birbiriyle ilişki halinde 

olmalıdır. Fakat bu değişik yönlerin toplumsallıkla ilişkisinin yorumlanış biçimi 

farklılaşmaktadır. Özellikle cinsiyete ilişkin tartışmalarda cinsiyet ve toplumsal 

cinsiyetin farklılaştırılması ve ayrı ayrı kavramsallaştırılması özellikle son dönem 

tartışmalarda önemli bir yer tutmaktadır (43). Edwards (90)’ın belirttiği gibi cinsiyet 

ve toplumsal cinsiyet farklı kavramlar gibi ele alınırken, ırk tamamen toplumsal 

olarak kabul edilmektedir. Petersen (216)’e göre bu ayrı kategoriler Batı 

düşüncesinin kartezyen düşünme biçiminin alışkanlığıdır. Bu ikili düşünme 

biçiminin miraslarından biri erkekler ve erkekliklerle ilgili yazılarda eril kimliğin 

doğal ve toplumsal inşa olarak ayrılmaya çalışılmasıdır. Irk ise uzunca zamandır 

antropolojide dahi tek başına bir toplumsal inşa olarak ele alınmaktadır. Bu 

kategorilerin kesişmesi kişiler üzerinden düşündüğümüzde kaçınılmazdır. Sonuçta, 

bir eşcinsel erkek, siyah erkek, beyaz heteroseksüel erkek, özürsüz genç erkek ve 

diğerleri bu iki özelliğin bileşiminden oluşmaktadır. Bu modeldeki sorun ne olursa 

olsun bu tanımlamalar içinde ve dışarıda kalan, ya da bastırılanın bulunacağıdır. 

Kimliğin eleştirisi kişinin kimliğini reddetmesi anlamına gelmemektedir fakat daha 

çok kişinin kimlik özelliklerindeki yapay karakterin ve bunun kimliğe 

uygulanmasının tehlikelerinin farkında olması demektir. Ayrıca kimi kuramsal 

çalışmalar kimliklerin politik çalışma yapabilmek için güvende olması gereğini 

sorgulamaktadır (Fuss, 1989, 105). 

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ikiliğini reddeden bir başka yazar Haraway (1991, 

134; aktaran 216) erken ikinci dalga feministlerin doğa/kültür ayrımını reddederken, 

eleştirilerini cinsiyet/toplumsal cinsiyet ikiliğine kadar genişletmeye çekindiklerini 

ifade etmiştir (s. 6). Daha sonra Haraway’in düşüncelerine benzer bir biçimde Judith 

Butler (43) da cinsiyet gibi biyolojiye karşılık gelen bir kavramın ek olarak alınıp 

ayrıca toplumsal cinsiyet kavramının kullanımının gereksiz olduğunu belirtmiştir. 

Burada cinsiyetin iki kutuplu değil, çoklu olduğunu ve kadın ve erkek olarak iki 

kategorinin diğer toplumsal cinsiyet kimliklerini ve cinsel kimlikleri dışarıda 

bırakarak inşa edildiğini iddia etmektedir. Petersen (216)’a göre eğer araştırmacılar 

toplumsal cinsiyet, ırk ve cinselliğe ilişkin iktidar ilişkilerini etkili bir biçimde 
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sarsmak zorundalarsa, kavramların kullanımını, meselelerin tanımını ve araştırma 

problemlerinin formülasyonunu şekillendiren söylemsel çerçeveleri eleştirel bir 

biçimde incelemek gerekmektedir. Bu yüzden ikilikler üzerine kurulu bir dünya 

(özne/nesne, doğa/kültür, zihin/beden, özel/kamusal, cinsiyet/toplumsal cinsiyet), 

anlayışının sorgulanması ve yeni, inovatif kavramlarla incelemelerin yapılması 

gerekmektedir.   

Ayrıca toplumsal cinsiyet araştırmalarında devam eden bir başka problem, 

hangi perspektiften olursa olsun, erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıklara 

odaklanma eğilimidir. Bu durumda cinsler arasındaki hatta cinslerin kendi 

aralarındaki benzerlikler ihmal edilmeye başlanmıştır. 

Petersen (216) ise cinsiyet kavramı verili bir kavram gibi ele alınırken, sadece 

toplumsal cinsiyetten bir toplumsal inşa olarak söz edilmesini eleştirmektedir. Butler 

(43)’ın belirttiği gibi Petersen de bu kavramın da tartışmaya açılması gerektiğini 

savunmaktadır. Ona göre cinsiyeti verili olarak kabul etmek yani, biyolojiye 

atfederek doğallığını meşrulaştırmak, doğallık iddiasını güçlendirecek ve neyin doğal 

olduğu tartışmalarına kapı aralayacaktır. 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet tartışmalarını merkeze alan önemli alanlardan 

biri de kuir kimliği çalışmalarıdır. Bu çalışmalar, cinsel kimliği özcüleştirmenin 

tehlikelerine dikkat çekmekte ve kimliğin basitleştirilmiş modellerini 

sorgulamaktadırlar. Heteroseksüel/homoseksüel ayrımının kadınsı/erkeksi, gizli/açık, 

çoğunluk/azınlık, doğal/yapay, sağlık/hastalık, aynı/farklı, aktif/pasif gibi kategoriler 

ve farklılıklar hakkındaki düşüncelerimize etkisine dikkat çekmektedirler (43, 99, 

229).  

Tüm bu kavramları tartışmaya açmak için özellikle toplumsal cinsiyetin 

bedenle ilişkisi üzerine tartışmalara da değinmek gerekmektedir. Daha önce 

bahsedildiği gibi erkeklikler üzerine iddialar ve cinsiyetin ikili algısı bedenle ilişkisi 

üzerinden kurulmaktadır. Erkekliğin beden içine ilişikliği çatışmalarla ve gerilimlerle 

dolu toplumsal bir süreçtir; hatta fiziksel erkeklik dahi biyolojik bir gerçek olmaktan 

çok tarihi bir olgudur. Süreç içinde eylemler ve ilişkiler yoluyla inşa olarak tarihsel 

değişimlerle birlikte değişmektedir (59, s. 30). Connell (59)’a göre insan bedenleri 

tamamen iki biçimli (dimorfik) değildir. Bu iki biçimli olmama durumunu Connell 

maddeler halinde belirtmiştir:  
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1. Erkekliğin toplumsal bir inşa olduğunu biyoloji üzerinden tartışmaya açan 

Anne Fausto-Sterling (96) birçok çalışmada referans verilmiştir. Fausto-

Sterling (96)’e göre bütün doğumların % 1.7’si çift cinsiyetli olarak 

doğmaktadır. Sadece bu veri cinsiyetlerin ikiliği iddiasını çürütmektedir. 

2. Erkek ve kadınlar arasındaki fiziksel farklılıklar yaşam boyunca 

değişmektedir. Yaş dönümleri ele alındığında kadınların ve erkeklerin 

ergenlik öncesi, ergenlik sonrası, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde farklı 

fizyolojik özellikler gösterdiği ve aralarındaki farklılıkların değiştiği 

görülmektedir. Dolayısıyla bu farklılıkların değişkenliği baştan mutlaklığı 

fikrini sarsmaktadır. 

3. Hatta erken erişkinlikte bir grup olarak erkeklerin fiziksel özellikleri ve bir 

grup olarak kadınların fiziksel özellikleri yaygın olarak örtüşmektedir.  

Bedenle ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyetin bir toplumsal inşa olduğu 

fikrinin kabulü, farklı tartışmalara olanak sağlamıştır. 1990’lardan başlayarak 

eleştirel toplumsal çözümleme alanında özellikle kuramsal alana egemen olmaya 

başlayan “toplumsal inşa” yaklaşımlarının etkisiyle araştırmalar farklı erkeklik 

deneyimlerinin keşfine yönelirken, bir yandan da aynı erkeğin farklı yaş 

dönemlerinde farklı erkeklik deneyimleri yaşadığı kabulünden hareketle yeni 

araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. (75, s. 27). 

Kadınlar ve erkekler arasındaki üremedeki farklılıklar gerçeği şüpheli değildir 

fakat onun önemi toplumsal cinsiyete yaklaşımlar söz konusu olduğunda 

keskinleşmektedir. Burada en etkili üç faktörün altını çizmek gerekmektedir (68).  

1. Bedeni bir makine olarak ele alan doğal farklılıklar fikri 

2. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin iki farklı krallığı fikri:  Biyolojik 

farklılıkların etkileri bu görüşe göre biyolojinin alanı ile sınırlıdır.  

3. Bedenleri toplumun üzerine resim yaptığı bir kanvas olarak ele alan 

söylemsel ya da sembolik bir sistem olarak toplumsal cinsiyet fikri 

Bu anlamda beden ya doğanın bir parçası olarak ele alınmış ya da toplumsal 

sembolizmin okunacağı bir alan olarak görülmüştür. Bu iki yaklaşımı birleştiren 

bakış ise biyoloji ve toplumsal etkinin birleşerek davranışlardaki toplumsal 

farklılıkları ürettiğini iddia etmektedir (62). Connell’a göre bu yaklaşımlardan hiçbiri 
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için tamamen doğru demek ya da tamamıyla bu yaklaşımlardan birini benimsemek 

yerine, günlük pratiklere bakmak gerekmektedir. 

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi tüm bu toplumsal cinsiyet 

ekseninde iktidar olma ve bastırılma süreçlerinin sistematik olarak nasıl 

gerçekleştiğine ilişkin kuramsal cevaplar farklılaşmıştır. Bu cevabı daha anlaşılabilir 

ve yorumlanabilir hale getirmek için süreçlerin sınıflandırılması ve gerçekleştiği 

sistemlerin kavramsallaştırılması önem taşımaktadır.  

Bu sistem kavramlaştırmaları içinde öne çıkan kavramsal tartışmalardan biri 

kadın çalışmalarında ve özellikle metodoloji tartışmalarında oldukça etkili olan 

Sandra Harding tarafından yapılmaktadır. Harding (119), toplumsal cinsiyet 

ikiliklerine atfedilen anlamları sorgulanabilir kıldığı toplumsal cinsiyet sembolizmi 

kavramı ile öne çıkmaktadır. Harding (119)’e göre cinsiyetlenmiş toplumsal yaşam 

toplumsal cinsiyet sembolizminin de içinde olduğu üç farklı süreç aracılığıyla 

üretilmektedir:  

1.  Toplumsal cinsiyet sembolizmi: algılanan farklı ikiliklere, ender 

olarak cinsiyet farklılıkları ile ilgisi olan ikili toplumsal cinsiyet metaforları 

atamak yoluyla toplumsal cinsiyetin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlamaya 

dönük bir süreci ifade etmektedir.  Toplumsal cinsiyet sembolizminin kültürel 

ifadeleri erkeksi/kadınsı ikiliğinde oldukça yanıltıcı olan ve kadın ve 

erkeklerin büyük bölümünü dışlayan farklı toplumsal cinsiyet sterotiplerinde 

hayat bulmaktadır (narin/sağlam, kibar/güçlü, hassas/sert)  

2.  Toplumsal cinsiyet yapısı toplumsal eylemleri organize etmek, 

sembolik olarak ifade edilen toplumsal cinsiyet ikiliklerine başvurmayı 

gerektirmektedir (119, s. 17). Toplumsal cinsiyet çerçevesinde, eylemlerin 

ikili bir ayrıma göre inşa edilen toplumsal etkileşimlerle sonuçlanması bu 

yapı içinde gerçekleşmektedir.  

3.  Bireysel toplumsal cinsiyet: Üçüncü süreç sadece kusurlu olarak 

“gerçeklikler” ya da “cinsiyet farkları” algısıyla ilişkileri olan, toplumsal 

olarak inşa edilmiş bireysel kimliğin bir biçimine karşılık gelmektedir. (119, 

s. 18).  

Başka bir sistem kavramsallaştırılması Connell (60) tarafından yapılmıştır. 

Connell (60) toplumsal cinsiyet ilişkilerinin toplumsal cinsiyet rejimi olarak 
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tanımladığı yerel ve mikro seviye boyutları (örneğin, spor, din, iş, devlet, medya, aile 

yaşantısı) ile toplumsal cinsiyet düzeni olarak tanımladığı ve tüm bir toplumun 

yapısal dökümüne denk gelen soyut veya makro seviyesini ayırmaktadır (s. 98-99, 

111). Bu çalışma bağlamında ileride ayrıntılı olarak tartışacağımız toplumsal cinsiyet 

düzeni sadece kadınlar ve erkekler arasındaki hiyerarşiyi değil, erkeklerin de kendi 

aralarında hiyerarşik bir sıralamaya yerleştiği bir düzeni ifade etmektedir (60, 1995). 

Connell (60)’a göre evrensel olarak var olan ve erkeklerin, iktidar ilişkilerini 

denetimleri altında tutup, onun nimetlerinden faydalanmalarını sağlayan cinsiyet 

rejiminin işleyişini sağlayan üç mekanizma bulunmaktadır:  

1.  Cinsiyete dayalı iş bölümü 

2.  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 işlemesi 

3.  Connell’ın kateksis dediği cinselliğin ve cinsel arzunun şekillendiği 

toplumsal ilişkilerin oynadığı rol 

Bu mekanizmaların oluşturduğu toplumsal cinsiyet sistemi kadınların boyun 

eğdirildiği, erkeklere tabi kılındığı bir yapıyı oluşturmakta ve sürekli kılmaktadır. 

Connell (60) cinsiyet sistemi/rejimi dediği şeyin kurucusu olarak kabul ettiği 

üç temel mekanizmaya, üç temel eril tahakküm kurumunun denk düştüğünü 

belirtmiştir. Đlki kadın-erkek emeği arasında işbölümünü var ederek, erkeklerin 

kadınlara göre sürekli daha yüksek ücret almalarına ve kadınlara göre eğitim 

kaynaklarından daha kolaylıkla yararlanmalarına yol açan işgücü piyasasıdır. 

Đkincisi, devlet, ordu gibi doğrudan erkekler tarafından denetlenen ataerkil 

kurumlardır. Üçüncüsü ise kadın-erkek ilişkilerinde karşılıklılığı, denkliği ve 

mahremiyeti değil de erkek üstünlüğünü vurgulayan ve cinsel zevk ile şiddetin iç içe 

geçtiği cinsel arzular alanı, yani kateksisin alanıdır (75: s. 35) 

Toplumsal cinsiyetin tüm bu farklı yaklaşımlar içinde anlaşılma çabası, onun 

bir toplumsal inşa olduğu fikrinde buluşmuştur. Bugün birçok araştırmacı kendini 

toplumsal inşacı olarak tanımlamaktadır. Fakat bu ikili toplumsal inşanın ele 

alınışındaki farklılıklar toplumsal araştırmaların odak noktalarını, yani üstünde 

durdukları ve eksene alarak etrafında tartıştıkları olguları farklılaştırmaktadır. 

Özellikle erkeklik çalışmalarının, toplumsal cinsiyet çalışmaları içinde önemli bir yer 
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edinmesi ve erkekliğin bir analiz konusu olarak derinlemesine ele alınarak, sadece 

erkek ve kadın arasındaki değil, kadınlar arasındaki farklılıkların tartışıldığı 

çalışmalara benzer biçimde, erkeklikler arasındaki farklılıklar çerçevesinde masadaki 

yerini alması toplumsal cinsiyet çalışmalarına farklı bir boyut katmıştır.  

Holter (133)’ın erkeklik çalışmalarını da göz önünde bulundurarak yaptığı 

ayrıma göre, toplumsal cinsiyet ilişkilerini açıklamak üzere yapılan çalışmalar iki 

kategoride toplanabilir: 

a.  Doğrudan toplumsal cinsiyet hiyerarşisi (direct gender hierarchy) 

b. Yapısal eşitsizlik (structural inequality) (133). 

Doğrudan toplumsal cinsiyet hiyerarşisi kuramları erkek egemenliğin 

toplumsal üstünlüğü üzerinde durmaktadır. Yapısal eşitsizlik kuramları ise 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sosyal yapısal ilişkileri ile daha ilgilidir. Erkek 

egemenliğin toplumsal üstünlüğü üzerinde duran çağdaş doğrudan toplumsal cinsiyet 

hiyerarşisi kuramları 20 yıl öncesinin sosyo-biyolojik varsayımlarından farklıdır ve 

örnek olaylar üzerinden inceleme yapan toplumsal eşitsizlik kuramlarının 

yaklaşımlarını sahiplenmektedir. Her iki yaklaşım da cinsiyet-toplumsal cinsiyet 

ikiliğinde cinsiyetten ayrılarak tamamen bir toplumsal yaratı olarak toplumsal 

cinsiyete doğru gitmiştir. Fakat, Holter (133)’e göre yapısal toplumsal cinsiyet 

kuramları, en azından erkeklik çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda, daha 

gelişmiştir ve toplumsal ve sosyolojik olarak daha direngen görünmektedir . 

 

a. Doğrudan Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisi Perspektifi 

20. Yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran modernleşme, kapitalizmin 

ilerlemesi ve feminist hareketler kadınların kitlesel olarak erkek alanlarına 

girebilmelerini sağlamıştır (254). Böylelikle kadınların geleneksel olmayan alanlara 

entegrasyonları üzerine özel olarak odaklanan toplumsal cinsiyet ilişkileri çalışmaları 

hızlanmıştır. Bundan dolayı, feminist akademisyenler erkeklerin kadınları ezmesi 

(ataerkil iktidar) ya da cinsiyete dayalı iş bölümü gibi daha önce araştırılmamış ya da 

çok ender olarak sorgulanmış toplumsal süreçleri dikkatle incelemiştir. Daha önce 

belirtildiği gibi toplumsal cinsiyet üzerine yapılan bu araştırmalar sadece erkeklik ve 

kadınlık arasında ayrımı değil aynı zamanda nötr ve toplumsal cinsiyetlenmiş 

arasındaki ayrımı da sorgulamaktadır (133, s.16) 
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Bu yaklaşımları çerçeveleyen doğrudan toplumsal cinsiyet hiyerarşisi 

yaklaşımı en iyi bilinen ve en yaygın modeldir. Tipik olarak erkek egemenliğini veya 

erkeklerin egemenliğini incelemektedir. Çalışmaların çoğu ataerkilliği değil, erkek 

egemenliği ele almakta ve eleştirmektedir. Çünkü doğrudan toplumsal cinsiyet 

hiyerarşisi perspektifi, erkeklerin üstün toplumsal konumunun sonuçları üzerinde 

durmaktadır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarına bakmakta ve bunu 

genellikle o anda mevcut bulunan koşullar ışığında incelemektedir. Bu da sıklıkla 

erkekler veya erkek egemenliği olarak özetlenmektedir. Bunun daha genel bir sebebi 

erkekler ve kadınların içindeki erkeklik olabilir denir ki bu sosyal-psikoloji 

yaklaşımıdır ve bugün büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiştir. Bu bakış özellikle 

Avrupa’da toplumsal cinsiyet eşitsizliği yoluyla erkekler ve erkekliklerin analizine 

yoğunlaşmaya sebep olmuştur. Fakat bu analizle kadınlara karşı şiddet gibi toplumsal 

cinsiyet ve iktidarın yakından ilişkili olduğu alanlarda spontone yorumlar olarak 

görünmüştür. Dolayısıyla bu araştırmalar büyük oranda erkek egemenliğin kadınların 

yaşamında kendini nasıl gösterdiğini görünür kıldığı gibi, erkeklerin güçlü konumda 

olmasıyla birlikte kadına yönelik şiddet gibi toplumsal olguların toplumsal cinsiyet 

ve iktidarla bağının açıklanmasını sağlamıştır (133, s.17)  

Toplumsalı ve bireyi birbiriyle ilişkilendirmek, bir bütün olarak feminist 

araştırmaların gelişiminde ana noktayı oluşturmaktadır. Bu özellikle istatistiklere 

bağlı cinsiyet-ilişkili farklılık araştırmalarından gündelik ilişkilere geçen ilişkisel 

feminizmin gelişimiyle öne çıkmıştır. Kadınların mikro-politikaları olarak 

yorumlanan ilişkisel vurgusu makro terimlerden çoğunlukla farklıdır ya da 

uyuşmayan anlamlara sahiptir. Bu tartışma kadınların pazar sınıf tanımlamaları ile 

bütün kadınların haklarını geliştirmek arasındaki ikilikte kendini göstermektedir.  

Doğrudan toplumsal cinsiyet hiyerarşisi perspektifinin birçok alanda ampirik 

destekleri olduğu kuşku götürmez fakat daha içeriğe içkin bir yaklaşım olarak 

sistematik bir kuram ya da sarih bir model önermekten çok, ampirik çalışmalarda 

kullanılacak bir perspektif sunmaktadır (133).  

 

b. Yapısal Eşitsizlik Kuramları 

Yapısal eşitsizlik perspektifinde ana tema, sadece toplumsal cinsiyet 

hiyerarşisi değildir, aynı zamanda toplumdaki tüm eşitsizlik ve ayrımcılık sebepleri 
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bu perspektifteki çalışmaların konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda toplumsal 

cinsiyetlenmiş olsun ya da olmasın toplumsal cinsiyet eşitliğini engelleyen kültür ve 

toplumun olduğu tüm konum, durum ve kurumlara ilişkin bir eleştirel yaklaşım 

geliştirmektedir. Đktidar ve erkekliğin erkek egemenlikte ya da doğrudan toplumsal 

cinsiyet kuramlarında olduğu gibi statik ve katı değil, ilişkisel inşalar olarak 

görüldüğü yapısal eşitsizlik kuramlarında, toplumsal inşacılık yaklaşımı etkindir ve 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sosyal yapısal ilişkileriyle ilgilenilmektedir.  

 Bu anlamda ataerkillik bir kavramsal araç olarak yapısal eşitsizlik 

kuramlarında önemli bir yer tutmaktadır. Helene Aarseth (1993) ataerkilliğin modern 

biçimlerini Batı toplumlarında geçerli olduğu şekliyle üç temel çerçeveye/döneme 

ayırmıştır: 

1.  Erken modernlikte paternalist iktidar/ pederşahilik 

2.  Endüstriyel çağda Maskulinist iktidar ya da erilleştirme  

3.  Ayrımcılığın azaldığı bir dönemde androjenik biçim.  

Buna göre örneğin Jorgen Lorentzen (177) edebi kaynakları kullanarak 

modernitenin başlamasıyla erkekliklerin nasıl değiştiğini ve bakımın erkeklerin 

dünyasında nasıl kıyısallaştırıldığını göstermektedir.  

Ataerkilliğin yapısal eşitsizlik kuramlarıyla bu şekilde sorgulanması 

toplumsal cinsiyetin her iki cinsiyet için de hem kuramsal hem ampirik düzeyde 

sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Bir yandan feminist araştırmacıların 

çalışmalarıyla ve kadın çalışmalarının izlerini takip eden araştırmaların erkeği de 

benzer biçimde ele almaya başlamasıyla, diğer yandan ise Messner (187) ve Holter 

(133)’in bahsettiği erkeklik “kriz”i söyleminin etkisiyle son yıllarda erkeklik 

çalışmalarında büyük bir artış yaşanmıştır.  

Yapısal eşitsizlik kuramları çerçevesinde, etnografik yakın bakış araştırmalar 

günlük yaşamda toplumsal cinsiyetin her gün nasıl yapıldığını göstermiştir (67). Çok 

sayıda erkek şimdi konumlarının tehlike altında olduğunu itiraf etmektedir. Bir 

kesinlik olarak ele aldıkları konumlarını şimdi yeniden düşünmek zorundadırlar. 

Üstelik bu düzenin onlara da zarar veriyor olabileceği bir soru olarak ortaya çıktığı 

andan itibaren görünmez olanların görünürleşmesi kaçınılmazdır. Bu görünürlüğün 

ardından farklı toplumlarda ve farklı tarihi dönemlerde erkeklik üzerine çalışmalar 
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yapılmaya başlanmıştır. Connell (67) bunu etnografik an (ethnographic moment) 

olarak tanımlamaktadır. 

 

2.2. Tarihsel ve Kuramsal Olarak Erkeklikler  

Bundan sonraki bölümlerde önce tarihsel ve toplumsal bir inşa olarak 

erkekliğin tarihsel gelişim içindeki değişimi ele alınacak, daha sonra ise erkeklik 

kuramlarının tarihsel izi takip edilecektir. Üçüncü alt bölümde çağdaş erkeklik 

kuramları ayrıntılı olarak incelenecek, bir sonraki bölümde ise Connell’ın bu 

çalışmalar içinde yeri ve önemi aktarılmaya çalışılacaktır. Son bölümde ise  çağdaş 

erkeklik kuramlarında ve özellikle Connell’ın kuramında özel bir öneme sahip olan 

hegemonik erkeklik kavramına yönelik eleştiriler verilecektir. 

 

2.2.1.Batı’da Erkekliklerin Tarihi 

Şeylerin tarihselliği ve toplumsal inşa hali üzerine son dönemde yapılan 

değerli çalışmalar, farklı erkekliklerin farklı kültürlerde ve farklı tarihi dönemlerde 

bulunduğu gerçeğinden yola çıkarak, erkekliklerin değişebilir olduğu sonucuna 

varmıştır. Bu çerçevede tarihçiler hegemoni için mücadelede erkeklikteki 

değişimlerin izini sürmüştür. Zira erkekliğin “dinamikleri” üzerine konuşmak belli 

erkekliklerin oluşturulduğunu, tarihsel olarak ayrıştırıldığını ve itiraz edildiğini ve 

yeniden yerleştirildiğini itiraf etmeyi gerektirmektedir. Çünkü küresel ya da yerel 

düzeyde yaşanan farklılıklara dayanan bu dinamikler, daima politik tezahürlere sahip 

olmaktadır ve onaylamanın yanı sıra  itiraz etme ve değişiğim bu sürecin ayrılmaz bir 

parçasıdır.  

Bu tarihselliği içinde barındıran çalışmaları adlandırmak için Connell (67)’ın 

kullandığı “etnografik an” anlayışının birçok entelektüel meyvesi olmuştur ve 

erkeklik çalışmaları içinde de erkekliğin tarihselliği üzerine çeşitli çalışmalara yol 

açmıştır.  

George Mosse’nın erkeğin tarih içinde değişen imajını incelediği “The Image 

of Man” (199), çalışmasının yanı sıra nasıl her seferinde gerçek ve doğalmışçasına 

kurulduğunu anlatan Joanna Bourke’e ait (34) “Dismembering the Male” çalışması 

bunun önemli örneklerindendir. Bu çalışmalar yoluyla erkeklik normlarının ve eril 
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bedenleşmenin tarihsel olarak değişimi, daimi akışkanlığı ve tartışmaya açıklığı 

vurgulanmıştır (216: 64).  

Connell (70) ise bugün dünyada kültürel olarak egemen olan Batı’da 

erkekliklerin gelişiminin incelenmesinin, bugünün toplumunda erkekliklerin 

değerlendirilmesinde de önemli bir aşama olduğunu belirtmiş ve toplumsal cinsiyet 

düzeninin oluşumuna yönelik gelişmeleri dört aşamada değerlendirmiştir: 

1.  Metropolitan Avrupa’da cinselliğin ve kişiliğin yeni anlamlarının üretildiği 

kültürel değişimin yaşanması sekülerleşmeyle birlikte hız kazanmıştır. Heteroseksüel 

ailenin manastırların yerini alışı ve protestanlıkta evlilik anlayışının katoliklerden 

farklı olması evliliğin ve heteroseksüelliğin anlamını güçlendirmiş ve toplumun 

devamlılığına yönelik yeni anlamlar vermiştir. Ayrıca yeni Hıristiyan mezheplerinde, 

bireyin Tanrı’yla aracısız ilişki kurması ve bunun dinsel inanışın merkezine 

yerleşmesi, bireyselliğin ve otonom bir kendiliğin oluşmasında etkili olmuştur.  

2.  Sömürgeleşme sonrası deniz aşırı imparatorlukların oluşması ile askerlik 

ve deniz ticareti meslekleri yaygınlaşmış ve fatih erkeklik tipolojisi ortaya çıkmıştır. 

Kolonilerde eve hizmet etmek üzere giden kadınlar da bu erkekliğin inşasını 

destekleyen unsurlardan biri olmuştur. 

3.  Şehirlerin gelişimi ve ticari kapitalizmin merkezlerinin oluşması günlük 

yaşam içinde yeni bir yerleşim biçimi yaratmıştır. Bu değişimin toplumsal cinsiyette 

yarattığı farklılaşma ise 17. ve 18. yüzyılda görünür olmuştur. Bireyselliğin yanı sıra 

sermaye birikiminin ve endüstri devriminin meydana gelmesi, kent kültüründe 

rasyonel düşünme biçiminin kalıcı olmasına sebebiyet vermiştir. Protestan etik ve 

kapitalizm ruhunun karakteri bu bağlamda Max Weber (268) tarafından 

incelenmiştir. 

Bu dönemin tarihçileri toplumsal cinsiyetin tıbbi ideolojilerinde de bir 

değişim not etmiştir. Bunun üzerinden modern toplumda kişilerin normal ve anormal 

ikiliği üzerinden tanımlanması ve ikili yapıların toplumsal ilişkilerin temeline 

oturmasıyla heteroseksüellik bir norm olmuş ve bunun dışında kalan cinsel kimlikler 

sapma ya da anormallik olarak nitelendirilmiştir.  Toplumsal cinsiyet anamolileri ve 

toplumsal cinsiyet sapması bu dönem incelenen konular olarak belirlenmiştir. Bir 

insanın kadın ya da erkek olması ve bunun kişisel kimliği olması gerekliliği bu 
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dönem doğmuştur. Doğayla bütünleşik görülen ikili cinsiyettir ve bu ikiliğin dışında 

kalan, hermafrodit ya da toplumsal kimlikler olarak bedenlerden bahsedilmemiştir.  

Bu dışlama ticari şehirlerde cinsel alt kültürlerin doğuşuna neden olmuştur. 

Örneğin, özel evlerde buluşan efemine erkekler için kullanılan bir terim olarak molly 

kavramı bu dönemde ortaya çıkmıştır. Cross-dressing, birlikte dans etmek ve cinsel 

ilişki bu dönemde kent yaşamının bir parçasıdır. 

4.  Geniş çaplı Avrupa iç savaşının başlaması ve 16. ve 17. yüzyılda din 

savaşlarının varlığı, güçlü bir merkezi devlet ve mutlak monarşinin yerleşmesi ile 

sonuçlanmıştır. Monarşik devlet erkeklerin iktidarının kurumsallaşmasını 

sağlamıştır. Profesyonel erkek orduları kurulmuş ve askeri başarı erkeklerin 

onurunun sınanmasının yoluna dönüşmüştür. Ortaçağ’dan sonra yaşanan bu 

gelişmeler birçok erkeklik ve milliyetçilik incelemesinin konusu olmuştur. Şiddet 

kurumsallaşmıştır ve rasyonel örgütlenmelere dönüşmüştür. Bu arada 19. yüzyılda 

başlayan sufraje hareketi kadınlar için eşitlik talebini dile getirirken, yükselen 

milliyetçi hareket tam tersi erkekliğin yüceltilmesine dayanmaktadır.  Faşizm 

kadınlar için eşitliğe karşıdır ve toplumlarda erkek üstünlüğünü çıplak bir biçimde 

talep etmiştir. Bunu başarmak için hegemonik erkekliğin yeni imajlarını yüceltmiş ve 

irrasyonelliği öne çıkarmıştır. Faşizmin düşüşü bu dönüşümü kesmiştir fakat şiddetin 

bürokratik kurumsallaşmasını durduramamıştır. Hitler askeri güçlerini 

modernleştirirken bir rasyonalizasyonu desteklemiş, kızıl ordu ve ABD yine bu 

savaştan sonra yok etme kapasitelerini katlamıştır. Çin, Pakistan, Endonezya, 

Arjantin, Şili ve Afrika’nın büyük bir bölümü güçlü orduları devletlerinin merkezine 

yerleştirmiştir. Bu arada 19. yüzyılda ilkokullar, daha sonra ortaokul ve kamu 

üniversiteleri devlet sisteminin bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji 

merkezileşmiştir.  

Bu eğilimler hegemonik erkeklikte başka bir ayrışmayı getirmiştir. Artık 

egemenlik etrafında örgütlenen erkeklik, uzmanlık ve teknik bilgiye sahip erkeklikle 

desteklenmektedir (70).  

20. yy çok sayıda değişime tanıklık etmiştir. Endüstrilerde erkekliğin 

sembolik anlamları detaylı bir biçimde inşa edilmektedir, kitle medyası, ticari spor ve 

ulaşımda kendini gerçekleştirmektedir. Hızlı arabalar ve ağır kamyonlar her anlamda 

erkekliğin araçlarıdır. Metropolitan zenginlik ve teknoloji erkeksileşmiş askeri 
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güçleri ayakta tutmaktadır. Ama bu değişim, bu hızlı modernleşme, kentleşme ve 

aktif bir kadın hareketi birleşerek “erkekliğin krizi”ni yaratmışlardır (70). 

 

2.2.2. Erkeklik Kuramlarının Tarihsel Yolculuğu 

Günümüz erkeklik çalışmalarında erkekliği anlamaya yönelik çalışmalar 

Connell (68)’a göre dört ana strateji ile erkekliği anlamaya çalışmaktadır: 

1.  Özcüler: Özcü yaklaşım, erkekliğin çekirdeğini tanımlamak için bir özellik 

kullanmaktadır ve kuramını erkeklerin yaşamının bu özelliklere bağlı olduğu üzerine 

kurmaktadır. Buna göre görünmez çekirdek özellikler bulunmaktadır ve kimliği ve 

doğal olanı bu özellikler belirlemektedir. Bu yüzden özcülük kategorizasyon ve 

genellemelere dayanmaktadır. Freud başta olmak üzere psikanalistlerin yaklaşımları 

bu yaklaşımı örneklerini oluşturmaktadır.. 

2.  Pozitivist yaklaşım: Erkeklerin aslında ne olduğunu tanımlamaktadır. 

Anatomiyi bir erkek olmanın kanıtı olarak gören biyolojik yaklaşım bunun bir 

örneğidir. Bu yaklaşımın temeli psikolojideki eril ve dişil ölçümlerinde 

uygulanmaktadır. Erkek ve kadının ne yaptığını listelemek insanları baştan erkekler 

ve kadınlar olarak kategorilendirmeyi gerektirmektedir.  

3.  Normatif yaklaşım: Erkeği ne olması gerektiği üzerinden tanımlamaktadır. 

Farklı erkekler farklı derecelerde standartlara yaklaşmaktadır. Örneğin sertliği ele 

aldığımızda, erkekliğin temel karakteristiklerinden biridir ve örneğin Bogart ya da 

Eastwood sertliğini norm olarak alırsak, kaç erkeğin Bogart ya da Eastwood 

sertliğine yaklaştığı sertliğin normunu göstermek için kullanılmaktadır. Fakat bu 

yaklaşım da öteki erkekliklerin nasıl olup da toplumda yer aldığı sorusuna cevap 

verememektedir. Bu anlamda bir erkeklik ideolojisi yaratmaktadır fakat bu 

standartlara göre erkekliklerin içinin doldurulması gerekmektedir. 

4.  Semiotik yaklaşım: Kültürel analizlerde çok etkilidir. Dil üzerinden 

erkekliğin nasıl kurulduğunu incelemektedir. 

Özcü yaklaşımlar Freud’dan çok etkilenmiştir. Bugün dahi etkisi devam eden 

Freud’a göre erkek çocukların yetersizlik duygusu onların annelerinden duygusal 

enerjilerini uzaklaştırmalarına, dışa boşaltmalarına ve kendilerine ve kendi cinsel 

organlarına dönmelerine neden olmaktadır. Sonuçta bu süreç hadım edilme kaygısı 

için zemin hazırlamaktadır. Erkekler arasında sonraki yaşamlarındaki tepkiler bu 
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duygularca yönetilmektedir.  Kendilerinden aşağı konumdaki kadınları aşk nesneleri 

olarak seçme eğilimi ya da kadının öz saygısını yok etme alışkanlığı ortalama bir 

erkeğin öz saygısı için gerekli bulduğu davranış biçimlerine dönüşmektedir (62, s. 

11). 

Horney’nin çalışması ise klasik psikoanalizde erkekliğin eleştirisini en üst 

noktaya taşımaktadır. Bu anlamda Horney iki önemli noktayı kristalize bir biçimde 

ifade etmektedir: 

1.  Yetişkin erkekliğin kadınlığa aşırı tepkilerini ne ölçüde kurduğu 

2.  Erkekliğin yapılmasıyla kadınların ezilmesi arasındaki bağlantı 

1930 -1960 arası erkeklik çalışmalarında psikoanalitik yaklaşım egemen 

olmuştur. 1960’larda ise psikoanaliz bir normalleştirme tekniği olarak görülmüş, 

hastaları toplumsal cinsiyet düzenine uydurmanın bir yolu olduğu iddia edilmiştir. 

Bu dönemde, Freud’dan sonra en etkili psikoanaliz kuramcısı sayılan, Jung, Persona 

ve Anigma kavramlarını ortaya atmıştır. Buna göre birbirlerinin karşıtı olma 

eğilimindeki bu entitelerden persona toplumsal çevre ile etkileşim sonucu 

oluşmuştur. Anima ise bastırılmış olanı, bilinç dışında biçimleneni ifade etmektedir. 

Bu çatışma toplumsal cinsiyete güçlü bir biçimde tezahür etmektedir. (62)  

Jung, erkeklerin içindeki kadınlarla ilgilenmiştir. Fakat Jung bastırılmış 

süreçleri ile değil, maskulen bir persona ve feminen anime arasındaki dengeyle 

ilgilenmektedir. Eril dişil kutuplaşması zihinsel ve toplumsal yaşamda toplumsal 

cinsiyet dengesini ifade etmektedir (62). 

Erkekliğin sorgulanmaya başlandığı ilk yıllar olan ve normatif yaklaşımların 

hakim olmaya başladığı 1970’lerde ise erkekliğin ataerkilliğin nasıl bir parçası 

olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır.  

Son dönem erkeklik çalışmalarında, birçok farklı kuramsal toplum bilim 

yaklaşımı benimsenmiştir; pozitivizm, kültürel görecelilik, psikanaliz, interpretivizm, 

eleştirel kuram, neo-marksizm, feminizm (farklı biçim ve çeşitleri), postyapısalcılık, 

postmodernizm, postkolonyolizm gibi. Tüm bunlar ve diğer kuramsal perspektifler 

erkekler ve erkeklikler çalışmalarının gelişiminde etkilidir. Ayrıca farklı yöntem ve 

metodolojiler de erkeklik çalışmalarında kullanılmıştır. Bunlar toplumsal survey 

araştırmaları, istatistiksel analizler, etnografiler, görüşmeler ve niteliksel, söylemsel 

ve yapısökümcü yaklaşımları içermektedir (73). 
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2.2.3. Çağdaş Erkeklik Kuramları 

Son 20 yılda genişleyen bu literatür içinde kamusal alanda erkekliğin reformu 

ve restorasyonu üzerinden hareket eden toplumsal hareketler mevcutken, eğitimde 

erkeklerin başarısındaki düşüş ve erkek çocukları için özel programlara duyulan 

ihtiyaç hakkında konuşulmakta, (63, 102), sağlıkta ise erkeğin sağlığı ve hastalıkları 

konusunda artan yoğunlukta bir tartışma devam etmektedir (224). Ayrıca popüler 

teröpatik hareketler erkeklerin ilişkilerde, cinsellikte ve kimlikte yaşadığı problemleri 

işaret etmektedir (189). Toplumsal cinsiyetin toplumsal etkileşimlerin yaşayan 

sistemi olması, kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumunu etkileyenin aynı 

zamanda erkek ve erkek çocuklarını da etkilemesi anlamına gelmektedir (62). 

Ekonomik ve siyasi iktidarı elinde bulunduran erkeklerin, böylesi bir 

sorgulamaya maruz kalmaları aslında sürpriz bir gelişme sayılmaktadır çünkü şirket 

yöneticilerinin, üst düzey profesyonellerin ve kamu ofislerinin sahiplerinin büyük 

bölümü halen erkeklerdir. Üstelik erkekler teknolojinin büyük bölümünü ve 

silahların çoğunu; çok sınırlı istisnalar dışında ordu, polis ve yargı sistemlerinin 

personelinin çoğunu oluşturmaya ve bu kurumları kontrol etmeye devam etmektedir 

(67). Yakın bir geçmişe kadar erkeklerin sahip olduğu bu apaçık yetki ve iktidar 

“doğal” tanrı tarafından bahşedilmiş bir şey veya biyolojinin sonucu olarak 

görülmüştür ve gündelik yaşam içinde büyük oranda görülmeye devam etmektedir. 

Toplumsal cinsiyete ilişkin özcü açıklamalar hala popülerdir ve medya tarafından da 

desteklenmeye devam etmektedir. Fakat 1970 ve 80’lerden başlayarak cinsiyete 

dayalı davranış farklılıkları üzerine tanımlamalar ve özelikle biyoloji, anatomi ve 

psikoloji disiplinlerini temel alarak popülerleşen ve ikili farklılıkları listeleyen çeşitli 

çalışmalar, yukarıda açıklandığı gibi erkekliğin doğuştan gelen biyolojik bir özellik 

kabul edilmesine karşı çıkmamasına karşın, bunun toplumsal/kültürel dışa vuruş 

biçimlerini, gerçekleşme hallerini ampirik araştırmalar yaparak tanımlamaya 

çalışıyordu. Ancak bu düşünceler de bir süredir eleştirilmekte, sadece biyolojide 

değil aynı zamanda gündelik yaşamda cinsiyet ikiliğine atfedilen anlamları kıran 

deneyimler en azından ifade alanı bulmaktadır. 

Beden üzerine yaptığı çalışmalarla literatürde önemli bir yere sahip olan 

Fausto-Sterling (96), erkekliğin toplumsal söylem yoluyla inşa olduğunu ve bu 

oluşun müzik videoları, şiir ve rap şarkı sözlerinden, spor, bira reklamları ve 
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psikoterapiye birçok alanda yeniden üretildiğini belirtmektedir. Buradan yola çıkarak 

Fausto-Sterling (96, s.127), Beauvoir (20, s. 301)’ın “kadın doğulmaz, kadın olunur” 

cümlesini “erkek yapılır, erkek doğulmaz” olarak farklılaştırıp, kullanmıştır. 

Son dönemde öne çıkan ve sosyal bilimlerde önemli bir yere sahip olmaya 

başlamış erkeklikler tartışmalarında hiçbir zaman hiçbir yerde tek bir erkeklik 

tanımının olamayacağı ortaya konmuştur. Erkeklik zaman ve mekana göre farklı 

toplumlarda farklı biçimlerde tanımlanmakta ve icra edilmektedir. Bu farklılıklar 

içinde çatışan, birbirini yok etmeye çalışan erkeklikler ortaya konmuştur. (75). 

Erkeklikler bedensel ifadeler ya da sabitlenmiş kişilikler değildir ve bunun yerine 

daha çok, icra edildikçe, kişi eyledikçe var olmaktadır. Bu anlamda günlük yaşamda 

ya da örgütsel yaşamda toplumsal pratiklerin örüntüleri olarak yapılmaktadır (67). 

Erkekliklerin neden sabit olmadığına ilişkin anahtar nedenlerden biri, onların 

basit homojen örüntüler olmadığı gibi, çatışmaları da kendi içinde barındırmasıdır. 

Toplumsal cinsiyet üzerine yakın-bakış araştırmalar, hem psikoanalizde hem de 

etnografide, çatışan arzu ve mantıkları açığa çıkarmaktadır. Bir erkeğin aktif 

heteroseksüelliği daha derin bir eşcinsel arzuyu gizleyen ince duygusal bir örtü 

olarak var olabilir. Bir erkek çocuğunun erkeklerle özdeşleşme süreci kadınlarla 

özdeşleşme süreci ile birlikte olabilir veya çatışabilir. Örnek bir erkekliğin kamusal 

tesisi, örtük bir biçimde de olsa, onun kuyusunu kazan eylemler gerektirebilir. Erkek 

cinselliği üzerine yakın-bakış araştırmalar bu gerilim ve çatışmanın kanıtı için çok 

zengin kaynaklardır. Erkekliklerbirlikte yürüyen çoklu olasılıklara sahip olabilir. 

Arzuların, duyguların ve olasılıkların karmaşıklığı ilk başta açık değildir fakat konu 

önemlidir çünkü bu karmaşıklıklar toplumsal cinsiyet örüntülerinde değişim ve 

gerilimin kaynaklarıdır (67). 

Zaman ve mekana yönelik olarak değişen ve değişken olan, toplumlar içinde 

ve yaşam boyunca ve biyografileri yoluyla erkeklikler ve erkekleri gösteren bu 

çalışmalar içinde birbirinden çok farklı görünen mecralarda yürüyor olsa ve tam 

anlamıyla bir bağdaşma olmasa da, çalışmalarda bir takım ortak temalar mevcuttur. 

Bu temalar Connell (62) tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: 

1.  Günlük yaşamda erkekliğin inşası 

2.  Ekonomik ve kurumsal yapıların önemi 

3.  Erkeklikler arasındaki farkların önemi 
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4.  Toplumsal cinsiyetin çatışmalı ve dinamik karakteri (62) 

5.  Bu toplumsal cinsiyet etkileşimle değil, etkileşim içinde kurulmaktadır.  

1990’lardan itibaren farklı veçhelerle karşımıza çıkan erkeklik çalışmaları ya 

da politik hareket olarak erkek hareketleri (68), profeminist erkek hareketinin varlığı 

ve egemen erkeklik biçimlerinin onları da mağdur ettiğini ilanları ve bunu güçlü bir 

şekilde dile getirmeleri farklı erkekliklerin mümkün olduğuna dair iddiaları 

güçlendirmiş ve yeni sorgulamalara kapı aralamıştır. Değişen erkeklik çalışmaları 

farklı egemen erkeklik değerlerini taşımayan erkeklerin var olabileceğini ve 

sayılarının arttığını söylemektedir (46, s. 575). Fakat bu değişime rağmen baştan 

itibaren Carrigan ve diğerleri (46)’nin de o yıllarda ifade ettiği gibi kuşkuların 

bulunması bugün hala tartışılan erkeklik değerlerinden egemen olanların toplumdaki 

varlığının öneminin yok olmaması ile ilgili görünmektedir. Bunun için öncelikle 

erkekliklerin çoklu olmasının nedenlerini daha ayrıntılı tartışmak daha sonra ise bu 

çokluğun içinde hegemonik ve öteki olanın ne anlama geldiğini açıklamak 

gerekmektedir.  

 

Çoklu Erkeklikler 

Bir bütün olarak yeni toplumsal araştırmalarla açıktır ki, erkekliğin bir 

biçimde her yerde ve aynı şekilde bulunan bir örüntüsü mevcut değildir. Bu yüzden 

erkeklikler üzerine konuşmamız gerekmektedir, erkeklik üzerine değil. Özetle; farklı 

kültürlerde, tarihin farklı dönemlerinde, erkeklik farklı inşa edilmiştir (68).  

Bu hatta uyan çok sayıda çalışmanın yapılmasına olanak veren kuramsal 

gelişmelerden biri post kolonyal kuramın ortaya çıkışıdır. Post kolonyal kuramlar 

özcülüğe karşı çıkmıştır ve bu karşı çıkış Connell’ın kuramında bütün, homojen bir 

erkeklik kavramının yerine erkeklikler kavramının önerilmesiyle vücut bulmuştur. 

Birleştirici bir kavram olarak erkekliğin çoklu erkeklikler kavramı ile yer 

değiştirmesinin sebebi kadınlar ve erkekler arasında olduğu gibi erkekler arasında da 

hiyerarşiler olduğunu kabul etmekten geçmiştir.  

Connell (62), hegemonik erkekliğin ve marjinalleştirilmiş erkeklikler 

kavramlarının belli karakter tiplerine sabitlenemeyeceğini, bu kavramların belirli 

koşullarda ilişkilerin değişken yapısı içinde meydana gelmiş pratik biçimlerine 

karşılık geldiğini belirtmektedir (s. 81).  Farklı erkeklikler bir raftaki tabaklar gibi 
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yan yana durmamaktadır; aralarında tanımlı ilişkiler mevcuttur. Tipik olarak bazı 

erkeklikler diğerlerinden daha fazla yüceltilmekte bazıları ise bastırılmakta ve 

marjinalleşmektedir. Örneğin modern Batı kültüründeki eşcinsel erkeklikler gibi. 

Bazıları toplumsal olarak marjinaldir, örneğin güçsüzleştirilmiş etnik azınlıkların 

erkeklikleri. Bazıları ise rol modeldir, hayran özelliklerin sembolü gibi 

görülmektedir, örneğin spor kahramanlarının erkeklikleri gibi (67). 

Farklılık sadece cemaatler arasındaki farklılıklara ilişkin bir konu değildir, 

belirli bir verili ortamda da farklılık oluşabilmektedir. Bir okulda ya da iş yerinde ya 

da etnik grupta, erkekliği icra etmenin farklı yolları bulunmaktadır, erkek olmak 

farklı yollardan öğrenilmektedir, erkek bedeni farklı biçimlerde kullanılmaktadır 

(69). 

Yukarıda ayrıntılı anlatıldığı gibi tarihçiler ve antropologlar erkekliğin her 

yerde bir biçimi olmadığını göstermiştir. Farklı kültürler, ve tarih içindeki farklı 

periyotlar erkekliği farklı inşa etmektedir. Örneğin bazı kültürler askerleri kahraman 

yaparken ve şiddeti erkekliğin en uç sınavı olarak görürken, diğerleri askerliği 

küçümsemekte ve şiddeti aşağılamaktadır. Bazı kültürler eşcinsel seksi gerçek 

erkeklikle bağdaşamaz görürken, bazıları eşcinsel ilişki yaşamadan gerçek erkek 

olunamayacağını söylemektedir.  

Geniş ölçekli çok kültürlü toplumlarda ise erkekliğin aynı toplum içinde 

tanımlarının değiştiği ise sosyolojik çalışmalarla gösterilmiştir. Örneğin A.B.D’de 

Latin ve Anglo erkeklerin erkekliklerini ifade biçimlerinde farklılıklar bulunmakta, 

işçi sınıfının yaşamında erkekliğin anlamı orta sınıfın yaşamında erkekliğin 

anlamından farklıdır.  

Aynı derecede önemli olan bir başka şey verili bir kültürel ortamda da birden 

çok erkekliğin bulunduğudur. Bir işyerinde, mahallede ya da arkadaş grubunda farklı 

erkeklikler ve farklı erkeklik icraları olabilmektedir.  
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Hegemonik Erkekliğin Kuruluşu: Erkekler Mükemmelliğin Ölçütüdür2 

Carrrigan, Connell ve Lee (46)’nin “Yeni bir erkeklik sosyolojisine doğru” ve 

sonrasında Connell (60)’ın “Toplumsal Cinsiyet ve Đktidar” çalışmasının 

öncülüğünde erkekler ve erkeklikler üzerine gerçekleştirilen son dönem çalışmalar, 

erkekler arasında toplumsal olarak inşa olmuş farklılıklara ve bazı erkekliklerin nasıl 

hegemonik olarak kurulduğuna odaklanmaktadır (62, 152, 155). Hegemonik 

erkeklik, hem kadınlar üzerinde kurduğu iktidar hem de öteki erkeklikler üzerinde 

kurduğu iktidar nedeniyle hegemoniktir (36, s. 86; 126, s. 112-114). Bu çerçevede 

hegemonik erkeklik erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğini kurumsallaştırılması 

ve kadınlar ve ezilen erkekliklerin aşağı konumlarının bu yolla korunması anlamına 

gelmektedir (60, s. 185-186). 

Hegemonik erkekliğin bir kavram olarak toplumsal cinsiyet düzeni içinde 

nasıl bir tanıma denk düştüğünü anlamak ve kavramın kullanımını iyi kavramak için 

Gramsci’nin hegemoni kavramının ne anlama geldiğine de kısaca bakmak 

gerekmektedir.  

Gramsci’nin hegemoni kavramı kültürel çalışmalar içinde iktidar 

tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Đktidarın kurulma ve kendini devam ettirme 

biçimleri üzerine odaklanan bu kavram, akışkan iktidar ilişkilerini, yöntemlerini ve 

tekniklerini tarihlemektedir.  Bu iktidar ilişkilerinin olduğu yer sınıflı toplumdur ve 

orada egemen gruplar kontrollerini fiziksel baskıdan çok, ezilen grubun ideolojik 

rızası yoluyla garanti altına almaktadır.  

Hegemoni farklı toplumsal alanlar içinde kurulmaktadır (politika, iş ve 

endüstri, kültürel alanlar), bu alanlarda farklı sınıflar veya sınıf fraksiyonları 

çatışmaya, muhalefete, manüplasyona, uzlaşmaya, pazarlığa ya da uyum sürecine 

girebilmektedir. Sömürücü toplumsal düzen doğal ve ortak duyu gibi görünmektedir 

ve egemenlik altındaki grubun ikinci planda yaşamasını garanti etmektedir fakat 

direnişçi ve hegemoni karşıtı oluşumlar da yükselmektedir.  

Hegemoni kuramı kendinden önceki yöneten sınıf kuramlarından daha etkili 

olarak seçimli demokrasi, serbest zaman ve özel yaşamı da anlatmaktadır. Kültürel 

                                                        

2
 Petersen, A. (1998). Unmasking the Masculine: Men and Identity in a Sceptical Age. Londra: Sage 

pub. 
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gelenekler ve pratiklerde oldukları gibi, kişisel ilişkilerde, serbest zamanda, sanat ve 

eğlencede de kuramsal geçerliliğe sahiptir.  

Hegemonin direnişle mücadele yöntemlerinin bir parçası olarak devlet ve 

sivil toplum ilişkileri hegemoniyi şekillendirmeye yardım etmektedir. Özellikle 

gelişmiş toplumlarda sivil toplum oldukça karmaşık bir üst yapıdır; birçok organizma 

ve birlik içermektedir ve ekonomik olarak belirlenmemiştir (106, s. 235).  

Zorlayıcı kontrol araçları tarafından da desteklenmesine karşın, zorlayıcı 

olmaktan çok, ikna edici bir denetleme biçimini ifade eden hegemoni, kurulu 

toplumsal ilişkiler ve iktidar yapılarını destekleyen inanç ve değerlerin korunmasına 

ve üretilmesine bağlıdır. Bu anlamda, hegemoni kuramı bireyler ve toplum arasında 

diyalektik bir ilişki olduğunu önermektedir; bu ilişki ise hem belirlenmekte, hem de 

belirlemektedir. (121). Devletler sivil toplumda rızayı yüceltmektedir fakat hegemoni 

aynı zamanda kurumlar ve birliklerde çatışmalar yoluyla daima yeniden 

tanımlanmakta ve münakaşa edilmektedir. Örneğin ulusal halkçı kavramı aşağı 

toplumsal sınıfların, ulusal amaçlar ve popüler inançlarla arasındaki kültürel 

bağlantıları açıklamaya yardım etmektedir (106, s. 421).  

Sonuç olarak, hegemoni bir toplumsal grubun diğerleri üzerindeki 

üstünlüğüne karşılık gelmektedir ve iktidarın meşrulaştırılmış ilişkilerine 

dayanmaktadır. Hegemonik erkekliğin en büyük gücünü normalleştirilmesinden ve 

meşruluğundan aldığı düşünülürse bu anlatılmak istenenin hegemoni kavramıyla 

anlatılması oldukça uygun görünmektedir. 

Whitehead (278) hiçbir hegemoninin totaliter olmadığını, daima onunla bir 

mücadelenin var olduğunu belirtmektedir. Benzer bir biçimde Wetherrell ve Edley 

(275)’e göre hegemonik olana duyulan arzu bir kesinlik olarak ele alınırken, 

hegemonik konum devam eden bir çatışma içinde normalleştirilmektedir. Sınıf 

ilişkileri gibi toplumsal cinsiyet ilişkileri de tarihsel süreç içinde değişmektedir ve 

hegemoninin derinliği ve örüntüsü buna bağlı olarak ayrımlaşmaktadır (68, s. 89). 

Connell (68) aynı zamanda toplumsal cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerinin güçlü ve 

zayıf versiyonlarının var olduğunu, ve üretilen farklı biçimlerinin olduğunu 

belirtmektedir. Meşru iktidar ilişkileri yapısı aynı zamanda erkeklikler grupları 

arasındaki ilişkileri de içermektedir.  
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Connell hegemoni kavramını kullanırken onu egemenliği üzerinden 

açıklarken, Gramsci’nin orijinal hegemoni kavramı bağlamında daima buna karşı 

çıkışların da bulunduğunu ve liderliğin tartışmalılığından bahsetmektedir (79, 135). 

Đktidarın nasıl araştırıldığı, çekişmeli mevcudiyeti ve meşruluğu hegemoni kuramının 

temelini oluşturmaktadır. Connell’da iktidar liderlik ve egemenliğin bileşimi olarak 

işlem görmektedir. Bu erkekliğin iki biçimine verilen başlıklarda da görünür 

olmuştur; suç ortağı ve ikincil olanlar. Suç ortağı kavramı ikincil olan gibi doğrudan 

egemen olana referansla tanımlanmamaktadır. Onun yerine suç ortaklığı ittifaklardan 

bahsetmektedir. Verili bir bağlamda liderlik ve egemenlik suç ortağı erkekliği 

yönetmek yoluyla ikincil erkekliği ezmektedir. Bu karşılıklı ilişki sayesinde 

hegemoni stillerini ayıran iktidar ilişkilerinin algılanan meşruluğudur. Bir erkeklik 

biçiminin reddi, diğer biçime meşruluk ve otorite kazandırmaktadır. Uygun 

davranışlar, inançlar ve görüşler uygunsuz olanı kötülemek yoluyla 

farklılaşmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet ilişkileri, ilişkisel ve hiyerarşiktir. Bunun anlamı, 

toplumsal yapıların erkekliği sadece kadının karşıtı olarak tanımlamadığı, aynı 

zamanda kadının toplumsal rolünü, egemenliğin eril prensipleri yoluyla ezdiğidir 

(281, 185). Bunun sonucu olarak sınıf, etnik kimlik ve cinsel yönelim gibi 

farklılıklarından dolayı sadece kadınlar değil fakat erkeklerin bir bölümü de 

hegemonik erkeklik ideali tarafından ezilmektedir (33, 62). Bu anlamda erkeklerin 

başarması gereken tamamen otonom, rekabetçi, güçlü erkeklik miti birçok erkekliğin 

farklı biçimlerini baskı altında tutmakta, hegemonik değerleri icra edilmesi gereken 

ideal olarak sunmaktadır. 

Verili bir ortamda kültürel olarak egemen olan erkekliğin biçimi “hegemonik 

erkeklik” olarak tanımlandığında (67), hegemonik kültürel bütünsel bir egemenliği 

değil otorite ve liderlik konumunu işaret etmektedir; erkekliğin diğer biçimleri yan 

sıra orada bulunmaktadır. Üstelik hegemonik biçim erkekliğin en ortak biçimi olmak 

zorunda değildir. Fakat hegemonik erkeklik hayli görünür olanı oluşturmaktadır. 

Örneğin medyada yorumcular, erkeğin rolünden bahsettiğinde, kastettikleri şey 

genelde hegemonik erkeklere ait olandır. (67) 

Hegemonik erkeklik sadece diğer erkeklerle ilişkisinde hegemonik değildir. 

Aynı zamanda toplumsal cinsiyet düzeni ile bir bütün olarak ilişkilidir. Ayrıcalıklı 
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erkeğin kadın üzerinde sahip olduklarının bir ifadesidir. Erkekliklerin hiyerarşisi ise 

ayrıcalığın farklı grup erkekler tarafından elde tutulduğu eşitsiz paylaşımların bir 

ifadesidir. (67). Sancar (225)’a göre bütün erkeklerin bu iktidar örüntüleri ile olan 

ilişkilerine olan mesafesi nasıl oluşur soruları hegemonik erkeklik kavramının 

gelişimine yol açmıştır ve “Erkeklik, sınırları ve kaybedilme koşulları her zaman 

belirsiz, değişken, geçişli ve gündemde olan bir iktidar inşa stratejisi olmak 

durumundadır” (s. 19).  

Sürekli bir iktidar inşa stratejisi üzerinden kendini kurması gereken ve 

temelde kadınsı olmayan olarak kurulmuş bir hegemonik erkekliğin, diğerini 

olumsuzlayarak kendini kuruşu sadece bununla sınırlı değildir; aynı zamanda gay 

olmayan, siyah olmayan, işçi sınıfı olmayan ve göçmen olmayan anlamına da 

gelmektedir (190, s. 314). 

Sonuç olarak, durağan bir erkeklik tanımının yerine, değişen bir erkeklik 

tanımının yapılması, zaman zaman birbiriyle çatışan, rekabet halinde olan davranış 

ve imajların da hegemonik erkeklik içinde bulunabileceğini, hatta aynı bireye 

erkekliğin çok farklı nosyonlarının atfedilebileceğinin ifade edilmesini de 

beraberinde getirmiştir (75, s.  12). 

Bu sebeplerden farklı toplumlardaki incelemelere mercek yaklaştırıldığında 

birbirinden çok farklı erkeklik biçimlerini bir arada görmek mümkün olmuştur. 

Connell and Messerschmidt (74) bunun sebebi olarak erkeklik ya da erkekliklerin 

toplumsal eylem içinde var olması olduğunu söylemiştir ve bu yüzden hegemonik 

erkeklik ve diğer erkeklikler belirli bir toplumsal ortamda toplumsal cinsiyet 

ilişkilerine göre değişim gösteren biçimler ve pratiklerdir.  

Batı toplumlarında hegemonik erkekliğin ortaklıkları bulunduğu pek çok 

araştırmacı tarafından iddia edilmiştir. Clatterbaugh (55)’un vurguladığı üzere 

erkeklik ve iktidar ilişkisinin kendisini hangi kalıplar içinde somutlaştıracağı 90’lı 

yılların erkeklik literatürü içinde merkezi bir soru olarak ortaya çıkmıştır.  Alsap ve 

diğerleri (2002) Batı toplumlarındaki hegemonik erkekliğin heteroseksüellik, 

ekonomik özerklik, ailesine bakabilme özelliği, rasyonel olma, duygularına hakim 

olabilme ve tüm bunların dışında feminen olarak düşünülen hiçbir şeyi olmama gibi 

bir çerçevede yer aldığını ifade etmişlerdir (s. 141). Carrigan ve diğerleri (46) ise 

erkeklik normlarının cesaret, içsel yönelimler, belirli saldırganlık biçimleri, özerklik, 
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efendilik, teknolojik vasıf, grup dayanışması, maceracılık ve zihinsel ve bedensel 

olarak ciddi ölçülerde sertlik (toughness) gibi özellikleri öne çıkardığına dikkat 

çekmektedirler (s. 104).  

Hegemoni kavramının nasıl kullanıldığı Hearn (124) tarafından yedi maddede 

özetlenmiştir (s. 63).  

1.  Erkekler kategorisinin hegemonik kabulünün var olduğu toplumsal bir 

süreç bulunmaktadır. 

2.  Farklı erkekler, kadınlar, çocuklar ve diğer erkeklerle erkek pratikleri 

arasındaki ayrımlar ve kategoriler bir sistem oluşturmaktadır. 

3.  Daha sonraki soru, bu sistemi oluşturanın ‘hangi erkekler ve hangi erkek 

pratikleri’ olduğudur. Bu pratikler, medyada, devlette, dinde ve diğerleri arasındaki 

farklılıklar sisteminin izleğini bulmaya yönelik en güçlü inşalardır. Hegemonik olan 

hegemonik erkekliğin belli bir biçiminden çok, bu genel fikirler ve pratiklerdir. 

4.  Erkek pratiklerinin tekrarlanan ve en yaygın tanımlaması hegemonik 

erkeklik dahlindedir. 

5.  Erkeklerin farklı ve çeşitli günlük, doğal(laştırılmış), ‘sıradan’, ‘normal’ ve 

doğalmış gibi ele alınan pratiklerinin tanımını ve analizini düşünebilir ve kültürel 

olarak ideal ve değer biçilmiş olanın tanımı ya da en çok abartılan veya en uyumlu 

erkek pratiği biçimlerinden çok onların çatışmalı hatta paradoksal anlamlarının 

tanımını düşünebiliriz.  

6.  Kadınların nasıl erkeklerin belli pratiklerini destekledikleri ve erkek 

olmanın diğer pratiklerinin egemenlik altına alınışına katkıda bulunduklarını da 

anlamaya çalışmak gerekmektedir. 

7.  Yukarıdaki altı bileşenin de kendi içlerinde farklı ilişkileri vardır. 

Fakat bu noktada vurgulanması gereken hegemonik erkekliğin gerçek 

yaşamda karşılığını çok az bulduğudur. Hegemonik erkeklik toplumun çok küçük bir 

kesiminin pratikte yaşayabildiği değerleri içermektedir (75). Connell (62) bunu 

Hollywood aktörlerinden örnek vererek, kimsenin John Wayne olamayacağını ama 

John Wayne olmanın ideali temsil edebileceğini belirtmiştir. Prototip nosyonu 

hegemonik erkeklik tanımına uymaktadır. Hegemonik erkeklik istatiksel olarak 

fazlaca eylenen anlamına gelmemektedir, ancak azınlık bir erkek grubu bu 

özelliklerin çoğunu kendinde toplamaktadır ve hegemonik erkeklik kesinlikle 
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normatiftir (74, s. 832). Hegemonik erkeklik ve öteki erkeklikler ayrımı tartışmaları 

erkek olmanın sınırları tanımlanmış bir erkek grubuna dahil olmak anlamına 

gelmediği ve evrensellik iddiasını da içeren kaba genellemelere uymayan karmaşık 

bir olgu olarak okunması gerektiğini ortaya koymuştur (225, s. 30). Bu anlamda söz 

konusu olan, hegemonik erkeklik değerlerinin taşıyıcısı olan küçük ayrıcalıklı bir 

grup değildir.  

Toplumun belli kurumları sistemle erkekliğin bütünleşmesini sağlayarak 

devamlılığını sağlamaktadır, şirketler, ordular, hükümetler ya da okullar gibi (Bkz. 

182). Bu kurumlar aracılığıyla hegemonik erkeklik kalıcılaşmaktadır. Endüstriyel 

çalışmalarda ya da kriminoloji araştırmalarında gösterildiği gibi enformel gruplarda, 

erkeklikler kolektif olarak tanımlanmaktadırlar (67). 

Ulusötesi tekel, televizyon dünyasının sosyo-teknik sistemi, Çin ve Sudan 

devletleri, modern bilimin bilgi üreten makinesi gibi kurumlar ilgi alanlarımızı 

oluşturmalıdır. Bu kurumların hepsi toplumsal cinsiyete göre düzenlenmiştir. 

Hepsinin daha geniş bir bağlam içinde işlev gören içsel toplumsal cinsiyet rejimleri 

bulunmaktadır, hepsi toplumsal cinsiyet etkileri üretmektedir. Connell (72), bu 

kurumlarda toplumsal cinsiyet etkilerini görünür kılmanın onların işlev görme 

biçimlerini değiştirmek, savaşa soykırıma müdahale etmek, küresel ısınmayı 

yavaşlatmak ve toplumsal adaleti sağlamak ya da en azından neler olduğuna ilişkin 

kamusal farkındalıkta küçük de olsa bir yükselme sağlamak için gerekli olduğunu 

ifade etmiştir. 

Hegemonik erkekliğin uygulanmasındaki imkansızlıkların yanında, sağladığı 

tüm erke karşın verdiği zararlardan da bahsetmek gerekmektedir. Hegemonik 

erkekliğin insanın içinde bulunan bir nitelikmiş gibi sunulmasına karşı çıkmasına 

karşın, Connell, hegemonik erkekliğin gerektirdiği bazı icraların psikolojik etkileri 

olacağını kabul etmektedir. Bunun üzerinden yapılan çeşitli erkeklik çalışmalarında 

hegemonik erkekliğin nasıl yıkıcı sonuçları olabileceği açıklanmıştır (187; Kupers, 

2005). Messner (187)’e göre hegemonik biçim erkekliğin en sık rastlanan biçimi 

olmak zorunda değildir ama tek başına en konforlu biçimdir. Fakat birçok erkek 

kendi kültürleri ya da cemaatlerinde hegemonik erkeklikle gerilim yaşamakta ya da 

ondan uzak olmaktadır. Đdeal erkekliği yaşıyor görünen erkekler de, spor 

kahramanları örneğin, hegemonik erkekliğin ideali gibi ele alınsalar da onun 
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koşullarına göre yaşamak çeşitli bedelleri gerektirmektedir; sakatlık, kötü bir sağlık, 

ya da yaşamdaki diğer kısıtlamalar gibi (187).  Kupers (166)’e göre hegemonik 

erkekliğin yıkıcı ve “toksik” nitelikleri erkeklerin sağlığı için tehlike arz etmektedir; 

hegemonik erkeklik hapishanelerde akıl sağlığı tedavileri için bile bir engel teşkil 

etmektedir.  

Tüm bu zararlarına karşın, sistem hegemonik erkekliğin devamı üzerine 

kurulmuştur ve hegemonik erkeklik kavramı çerçevesinde hegemonik erkekliğe ait 

olduğu düşünülen korunur, yüceltilir ve devamına yönelik yüreklendirilirken, 

hegemonik erkekliğe ait görülmeyen anlamlar bastırılmaktadır. Var olan toplumsal 

cinsiyet düzeninde, hegemonik erkekliği tehdit eden davranışlarla ilişkili anlamlar 

reddedilmekte ya da tamamen reddedilmese bile marjinalleştirilmektedir (24, s. 121). 

 

Öteki Erkekler 

Öteki erkeklikler hem gay erkeklikte olduğu gibi tabi kılınan ve ezilen 

erkeklik kimliklerini hem de etnisite ve ırk gibi marjinalleştirilmiş erkeklik hallerini 

içermektedir (67). Bu durum Demetriou (79) tarafından içsel hegemonya olarak 

tanımlanmıştır ve erkekler arasında hiyerarşik ilişkiler ve hükmetme/boyun eğdirme 

biçimleri bu hegemonya içinde vurgulanmaktadır. Demetriou (79), hegemonik 

erkeklik kavramının ikili işlevinden bahsederek, kavramın sadece kadınlar üzerindeki 

erkek tahakkümüne değil, egemen toplumsal sınıfa ve egemen etnik gruba mensup 

olmayan diğer erkekler üzerindeki eril tahakküme de gönderme yaptığını söylemiş ve 

erkekler arasındaki hiyerarşik ilişkilere, hükmetme/boyun eğdirme biçimlerine dikkat 

çekmiştir. Bunu içsel hegemonya olarak tanımlayarak, hegemonik erkeklik ile diğer 

erkekler arasındaki iktidar ilişkilerini odağa alan bir tartışma oluşturmaya çalışmıştır. 

(75, s. 35). Demetriou (79) Connell’ın kavramlaştırılmasında ortaya çıkan kadınlar 

üzerindeki ve diğer erkeklik biçimleri üzerindeki tahakkümün iki ayrı iktidar biçimi 

mi yoksa bir ve aynı şey mi olduğu sorusunu sormaktadır. Ona göre hegemonya 

kavramının altında farklı ve çatışan çıkarlar bir anlamda eklemlenmekte, 

sentezlenmektedir. Buna bağlı olarak hegemonik erkeklik ikincil ve tabi erkekliklerin 

bazı öğelerini yanına alır ve öne çıkartabilir demektedir. Bunu anlamak için farklı, 

daha doğrusu egemen erkeklik dışında kalan erkekliklerin direniş göstermesinin 

beklenmesine karşın sarsılmaması sorgulanmakta ve bu anlamda azınlık etnik grup 
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mensubu ve iktidar erkekler tarafından dışlanan erkeklerin farklı bir tür erkeklik inşa 

edip etmediği sorusu sorulmaktadır. Kendi maruz kaldığı ayrımcılığı eleştiren bu 

erkeklerin, kendi aralarında farklı erkeklik değerlerine dayalı yeni hiyerarşiler 

kurdukları ya da mevcut olanları yeniden ürettikleri görülmektedir (225, s. 20). Fakat 

etnik gruplar örneğinde olduğu gibi erkekliğinin toplumda egemen olan hegemonik 

erkeklikle birçok ortak özelliği paylaşması mümkündür fakat sahip olduğu iktidar ve 

bunu uygulama şansı anlamında pratikleri marjinalleşmiş erkeklik biçimlerinin bir 

parçasını oluşturmaktadır.  

Erkeklikler ve erkekler aynı zamanda toplumsal cinsiyetin farklı toplumsal 

ayrımlarla kesişiminden etkilenmektedir. Đnşa süreçlerinde bu kesişimler de etkilidir. 

Bir başka deyişle, erkekler sadece erkek değildir yani sadece toplumsal cinsiyet 

değildir. Erkeklikler ve erkekler aynı zamanda yaş, sınıf konumu, cinsel kimlik, 

etnisite ve ırk gibi farklı toplumsal konumlardan da etkilenmektedir (73). Donaldson 

(84)’un belirttiği gibi hegemonik erkeklik kendini sadece kadınlar üzerinde itaat 

üzerinden kurmamaktadır. Aynı zamanda kendini insanlığın en ileri kesimi olarak 

sunmakta ve evrensel düzeyde toplumsal ve teknolojik gelişmenin itici gücü 

olduğunu iddia etmektedir. Bu yolla öteki erkekler ve erkeklikler üzerinde de 

iktidarını kurmaktadır. Fakat söylemsel düzeyde küçük bir grup tarafından 

sahiplenilen, yeniden üretilen bir olgu olarak hegemonik erkeklik diğer erkekler 

tarafından da yararlanılmakta ve farklı düzeylerde rıza gösterilmekte, yüceltilmekte 

ve yeniden üretilmektedir. Dahası erkeklik, kültür içinde temsili sürecinde, dilin 

yapıları ve diğer sembol sistemleri içinde kişisel olmayan bir şekilde bulunmaktadır. 

Birey bu konumu kabul edebilir ve yeniden üretebilir fakat aynı zamanda onunla 

çatışabilir ve ihtilaf yaşayabilir (69, s. 164).  

Erkek rolü en kolay erkekliğin kültürel olarak üstün ya da hegemonik 

örüntüleri yoluyla anlaşılabilir. Fakat ötekiler daima bulunmaktadır. Erkeklikleri 

anlayabilmemiz için öteki erkeklikleri göz önünde bulundurarak, farklılıkları ve 

farklı örüntüler arasındaki ilişkileri anlamamız gerekmektedir (69, s. 166).  

Hegemonik erkeklik öteki erkekliklerle müzakere, içselleştirme, dönüştürme 

ve dışlamayı içerebilen farklı ilişki biçimleri kurabilir. Bu sebeple hegemonik 

erkeklik anlaşılmaya çalışılırken onun kadınlarla ve öteki erkekliklerle ilişkisinin 
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yanı sıra devingen bir iktidar ilişkilerinin oluşum alanı olarak anlaşılması 

gerekmektedir. (75: s. 36) 

Öteki erkekliklerin tartışılmaya başlanması ilk kuşak erkeklik araştırmalarının 

cinsiyet farklarının doğal olduğuna ilişkin geleneksel yaklaşımlara tepki olarak, bazı 

erkeklerin de egemen erkeklik rollerinden şikayetçi olabileceğinin söylenmesiyle 

başlamıştır (225). Egemen erkeklik değerlerine uyum sağlamaya çalışmanın 

erkeklerin yaşamında yarattığı olumsuzluklar ve erkeklere ödettiği bedeller hakkında 

yazılıp çizilmiştir. Bu rahatsızlıklar da öteki erkekliklere ilişkin deneyimlerin 

görünür kılınmasına yönelik önemli bir çabaya öncülük etmiştir.  

Ayrıca hegemonik erkekliğin yanı sıra öteki erkekliklerin yani hegemonik 

erkeklikler tarafından marjinalleştirilmiş erkekliklerin tartışılması toplumsal 

cinsiyete dair varsayımlarımızın tartışılması için önem taşımaktadır. Ingraham (138, 

s. 184)’a göre çağdaş cinsiyet-toplumsal cinsiyet ideolojisi cinselliği nasıl 

yönettiğimize dair sınırlı seçenekler sağlamıştır. Fakat seçeneği genişletmek sadece 

marjinal cinselliklere katılma meselesi değildir. Bunun yerine cinsiyet ve toplumsal 

cinsiyete dair varsayımlarımızın ve önkabullerin sorgulanmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır; farklılığı nasıl organize ederler, araştırmayı nasıl düzenlemektedirler 

ve belli iktidar ilişkilerini özellikle kurumsallaşmış heteroseksüellikle ilgili olanı 

nasıl korumaktadır bu sorulardan birkaçıdır (216: s. 60).  

Bu tartışmalar farklı erkeklikler ve bunların farklı eril iktidar konumlarının 

olabileceğini sorgulamayı olanaklı kılmıştır. Eril iktidarın egemen biçimleri 

tarafından baskı ve şiddete maruz kalan eşcinsel erkekler ve diğer azınlıkların farklı 

erkeklik deneyimleri daha çok görünür olmuş ve erkekliğin bizzat kendisi toplumsal 

iktidar ilişkileri içinde oluşan ve çelişkili ve çatışmalı toplumsal inşalar olarak 

araştırma konusu haline dönüşmüştür (280).  

Farklı cinsel kimlikler ve azınlıkların görünür dışlanmalarının yanında 

sınıfsal ayrışmalar ve hiyerarşilerin keskinleşmesi de ancak derinlemesine bir bakışla 

eril kimlikle ilişkisi fark edilebilecek farklı bir marjinalleştirmenin nedeni olmuştur. 

Modern erkekliklerin merkezi olarak iş etrafında inşa olması (198, s. 102), işi 

olmayan ya da toplumda bir statüsü olmayan bir işte çalışıyor olan erkeklerin 

ikincilleştirilerek değerlendirilmesine neden olmaktadır. Örneğin hızlı kentleşmeyle 
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birlikte istihdam ve ekonomi merkezinin kentler olması, kırda yaşayan erkeklerin 

artık ailelerini destekleyemedikleri için saygı görememelerine yol açmaktadır.  

Küreselleşmeyle ve ekonomik sistemin üçüncü dünya erkekleri için de geçerli 

olmasıyla birlikte, bu işlere dahil olamayan erkekler için hayat oldukça 

zorlaşmaktadır. Bunun sonuçları üzerine yapılan araştırmalarda, alkolik olan ya da 

intihar eden birçok erkeğin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalarda aile içi 

şiddetin de bu gelişmeyle birlikte arttığı iddia edilmektedir (Gemeda ve Booji, 1998; 

Mayekiso, 1995; aktaran 198). Elbette küreselin dışında kalan, küreselin karşısında 

öteki olan erkeklik, artık toplumun genelinde kabul gören hegemonik erkekliği 

niteleme biçimiyle çatışmakta ve para dışında sıfatlarla kendini yüceltme yoluna 

gitmektedir. Bu resimde zengin erkek yumuşak, para için her şeyi yapan, korkak, 

zayıf, bunun karşısında yoksul erkek ise onur ve gurura sahip olan olarak 

konumlandırılmaktadır (190). 

Çalışan erkeklerin konumunun üçüncü dünya ülkelerinde nasıl değiştiği 

üzerine çalışmalar Afrika’da yapılan araştırmalar üzerinden örneklendirilmiştir. 

Dover (95)’ın yaptığı çalışma, kentte iş bulmayı başaran köylü erkeklerin kırdaki 

yaşantılarıyla ve oradaki topluluk düzeniyle kurdukları ilişkinin değiştiğini 

göstermektedir. Bu erkekler para kazanıyor olarak güçlü, yetişkin erkek olarak 

konumunu sağlamlaştırmaktadır. Köy yaşamında aile ve geleneksel ilişkilere 

dayanarak şefler tarafından yönetilen topluluğa dahil olan bu erkekler şeflere artık 

eskiden yaptıkları saygı gösterilerini yapmamaktadır. Fakat yine de köyle ilişkilerini 

devam ettirmekte, geleneksel yollarla göstermiyor olsa da, şefin topluluktaki 

liderliğini kabul etmektedir. Dover (85) çalışmasında erkekliğin çalışma yaşantısıyla 

saygıyı hak ettiğini ifade etmektedir. (s. 156).  

Sonuç olarak küreselleşme kuşkusuz postkolonyal dünyayı etkilemektedir. 

Sınıf ayrımlarını keskinleştirmekte, yoksulluğu derinleştirmektedir. Morrel ve Swart 

(198) bunun aynı zamanda kolektif eylem ve politika üretmenin de olanaklarını 

yaratıyor olması anlamında olumlu tarafları da olduğunu belirtse de, onların da 

belirttiği gibi bu sisteme eklemlenmenin yolunu ancak hizmet sektöründe ve 

enformel sektörde istihdam edilmekte bulan erkekler (ve kadınlar) için durum hiç de 

iç açıcı görünmemektedir.  
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Değişen erkeklik çalışmaları farklı egemen erkeklik değerlerini taşımayan 

erkeklerin var olabileceğini ve sayılarının arttığını söylemektedir. Fakat bunun 

değiştirme gücüne ilişkin kuşkular mevcuttur (46, s. 575). Çünkü hegemonik 

erkeklik pratikleri onaylama, katılma ve ses çıkarmama karşılığında farklı 

erkekliklere maddi kazançlar ve ayrıcalıklar sunmaktadır (225).  

Fakat özellikle hegemonik erkekliğin öteki erkeklikler üzerindeki ilişkisinde 

şiddeti içeren eylemler söz konusu olduğunda öteki erkekliklerle aradaki çelişki 

keskinleşmekte ve farklı erkek gruplarını çizginin iki yanına savurmaktadır. Bu 

noktada hegemonik erkekliğin diğer erkeklikler üzerindeki egemenliği sessiz ve içten 

değil, görünür ve şiddetlidir. Homofobik şiddet bunun en önemli örneğini 

oluşturmaktadır. (128). Fiziksel kültür heteroseksüelliği norm haline getirdikten 

sonra erkek bedenini de erotiklikten çok kahraman olduğu iddiasıyla kurmaktadır ve 

bu bedeninin kontrolünün önemli araçlarından birisidir (Budd, 1997).  

 

2.2.4. Connell’ın Erkeklikler Kuramı Đçindeki Yeri ve Önemi 

Bugün sosyal bilimlerde erkeklikler kuramını tartışırken Connell’a referans 

vermeden geçmek mümkün görünmemektedir. Hegemonik erkeklik kavramını 

literatüre sokan Connel daha sonrasında da ampirik ve kuramsal çalışmalarının 

üretkenliğiyle etkili olmaya devam etmiştir. Demetriou (79)’ya göre Connell’ın 

orijinalliği toplumsal cinsiyetlerin kendi içindeki ilişkilerin merkezi konumda olması 

ve toplumsal cinsiyetler arasındaki ilişkiler yoluyla açıklanmasındadır (s. 343). 

Connell (62), hegemoni kavramını kullanarak, kültürel olarak inşa olmuş 

ilişkilerin var olan toplumsal konumları doğalmış gibi göstererek sunduğunu iddia 

etmektedir. Sonuç olarak egemen inanışların eğilimi, var olan toplumsal cinsiyet 

ilişkilerini kabul etmek ve devam ettirmek yönündedir (180). Connell (62) bu ilişki 

biçiminin nasıl hegemonik olduğunu açıklamak için ideoloji kavramını 

kullanmaktadır ve erkeklerin kadınlar üzerindeki üstünlüğü ideolojisinin kuramında 

merkezi bir yerde olduğunu belirtmektedir (62, 83). Connell, ideolojiye dayanan bu 

ilişkisel kuramı makro sosyolojik bir çerçevede sunmaktadır ve bunu erkeklerin 

ayrıntılandırılmış yaşam hikayeleriyle tamamlamaktadır. Bu etnografik kayıtlar 

mikro seviyede ayrıntılarla “gerçek” erkeklerin hayatları bağlamında toplumsal 

cinsiyet ilişkilerini inceleyen zengin niteliksel tarifler vermektedir (180, s. 389).  
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Connell’ın toplumsal kuramı toplumsal cinsiyetin temelde ilişkisel olduğu 

üzerinde durmaktadır ve hegemonik erkekliğin a priori  olarak psikolojik özellikler 

ve önceden belirlenmiş nitelikler olarak tanımlanamayacağını belirtmektedir (62; 

74). Hegemonik erkeklik sadece ezilen, eksik ve marjinalleşmiş erkekliklerle 

kurduğu ilişkiler yoluyla var olmaktadır. Ama bunun yerine genellikle ilişkisiz bir 

biçimde, insanların içinde yatan bir nitelikmiş gibi kullanılmaktadır.  

Connell’ın kuramında iki tür karşılıklı bağlılık bulunmaktadır: Seviyelerin 

karşılıklı bağlılığı (yerel, bölgesel ve küresel) ve faktör ya da bileşenlerin karşılıklı 

bağlılığı (yapısal, bireysel ve kültürel). Đki türün sınırlı özgüllüğü hegemonik 

erkeklik kavramını kavramanın zorluğunda başat role sahiptir.  

Mikro ve makro seviyeler arasındaki bağlantıya ilişkin yaşanan sorunlar 

karşılıklı bağlılık konusunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesi ihtiyacını beraberinde 

getirmektedir. Hegemonik erkeklik kavramı genelleme ve genellemelerdir (180, 

394). Hegemonik erkekliği etkili olarak makroyapısal seviyede örnekleyen, 

maskulinist etos geleneksel olarak varolan erkekliğin doğal erkek özellikleri gibi 

algılanmasına sebep olmaktadır. Ama bireysel öznelliklerin nasıl kurulduğunu büyük 

resim üzerinden anlamaya çalışmak zorlu olandır (Pringle, 2005, 267).  

Yapısal, kültürel ve bireysel faktörler insanların toplumsal ilişkileri içinde 

birbirine bağlıdır fakat bu ilişkileri ampirik olarak gözlemek oldukça güçtür. Zorluk 

yapı, özne ve kültürün birbirine bağlı olduğunu görmek değil, bunun nasıl olduğunu 

ayrıntılandırmaktır. Karşılıklı bağlılık, insanın toplumsal ilişkilerinin incelenmesi 

üzerine devam eden bir kuramsal tartışmadır (Emirbayer ve Goodwin, 1994). 

Connell (1987, 1995, 2002a) hegemonik erkekliğin amacının erkeklerin kadınlar 

üzerindeki egemenliğini meşrulaştırmak olduğunu ifade etmiştir. Bu zamana kadar 

kadınların sistematik olarak ezilmesi erkekleri ödüllendiren bir sistem olarak 

anlatılagelmiştir. Bu üstünlüğe dair örnekler liderlik konumları, hükümetlerdeki 

bakanlar kurulu dağılımları üzerinden çok kolaylıkla verilebilir. Fakat Connell’a göre 

önemli olan bu sistemin nasıl devam ettiğini göstermektir. Yani hegemoninin rızayı 

sağlamak yoluyla kendi devamlılığını nasıl sağladığını açıklamaktadır. Hegemonin 

devamlılığı için ideolojinin tanımı gereklidir. En basit açıklamayla, bir grubun 

üstünlüğünün sağlanması için diğer bir grubunun değersizleşmesi gereklidir ve 

bunun meşru olması için ideoloji işin içinde olmalıdır. Bu ideolojinin gücü sabit 
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olmayabilir ya da ona atfedilen değerler birinden diğerine değişebilir ama aslolan bu 

ideolojinin varlığının devamlılığıdır. Bunun için değersizleştirmenin sistematik 

olması gerekmektedir ve sık sık başka toplumsal kategorilerle bağlantılıdır (62, 83).  

Connell’ın kuramında önemli olan bir başka boyut hegemonik erkekliğin 

duyguyla ilişkisidir. Connell’ın kuramında da altı çizildiği gibi hegemoninin 

varlığında bir taraf iktidar ilişkilerinin varlığıysa, diğer taraf bu ilişkilerin haklılığına 

olan inançtır (Hall, 2002, s. 37). Hegemoni bir inanç sistemi olarak duygusal bir yön 

barındırmaktadır. Dahası Connell’ın kuramında en önemli yapılardan biri olarak 

bahsi geçen kateksis ya da duygusal bağlılık bir duygu biçimi olarak arzunun 

düzenlenmesine karşılık gelmektedir. Kateksis içinde cinsellik duyguyla iç içedir ve 

doğal, sıradan ya da normal olarak adlandırılan pratiklerin varlığını gerekli 

görmektedir. Bunun karşısında doğal olmayan, müstesna, anormal olarak etiketlenen 

çeşitli pratikler bulunmaktadır (Donaldson, 1993, 645).  Buna bağlı olarak 

hegemonik ve ikincilleştirilmiş ilişkilerin birbirlerine karşı duyguları olumsuzdur, 

farklı erkek egemenliği inancına sahip olanlar da birbirlerine karşı olumsuz duygular 

beslemektedir ((180, 404). 

Bağlamın ise Connell’ın kuramında özellikle vurgulanması gerekmektedir. 

Belirli toplumsal zaman ve mekanlarda belirli aktörlerin yaşamının nasıl 

düzenlendiğini anlamadan toplumsal yaşamı anlamak mümkün değildir. Chicago 

yazarları toplumsal yapının akışkan ve karşılıklı belirlenim süreci içinde geçici 

sabitlikler olduğunu belirtmektedir. Toplumsal dünya aktörlerin bazen oldukça 

beklenmedik bazen beklenen yollarla birbirleriyle ortaklaşa belirledikleri bir 

dünyadır. Toplumsal cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerinin nasıl korunduğunu görmek 

ve bu sistemin bir bütün olarak nasıl birbirine uyduğunu, nasıl saptığını anlamak için 

bağlamı anlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Connell (1995, s.82), erkeklikler belirli 

şartlarda meydana gelen pratiğin biçimleriyken, erkekliğin hegemonik biçiminin 

belirli bir bağlamda en onurlu ve arzulanan halinin hegemonik erkeklik olduğunu 

ifade etmektedir (Connell, 1998, s. 5). Dahası, Connell ve meslektaşları bir kurumda 

hegemonik olan örüntünün diğer kurumda aynen bulunmadığını belirtmektedir. Bu 

yüzden hegemonik erkeklik çalışması yapmak, onun farklı bağlamlarda nasıl var 

olduğunu da incelemek anlamına gelmektedir. Belirli bir ülkede dahi hiyerarşik bir 

ilişki içinde olan farklı egemenlik biçimleri bulunmaktadır. Bu farklı egemen 
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erkeklik biçimleri birbirleriyle ilişki içinde bulunduğu gibi marjinalleşmiş erkeklik 

pratikleriyle de ilişki içindedir. Jefferson (2002) ve Connell ve Messerschmidt 

(2005)’e göre kuram çoklu, bağlama özgü stratejiler önermektedir fakat yerel 

değişkenler, çoklu modellerce değil, bölgesel düzeyde sembolik bir model tarafından 

temsil edilmektedir (74, 850-851). Yani yerel seviyede, erkekliğin hegemonik 

örüntülerinin özel bir toplumsal çevreye ilişmiş olmasına karşın, tek bir bölgesel 

örüntüyle kenetlenmiştir 

Yerel ortamlar ya da toplumsal cinsiyet rejimleri, bir kurumda bulunan, 

örneğin okul ya da iş gibi, örgütsel yaşamın ortak bir özelliğine uyan toplumsal 

cinsiyete ilişkin düzenli tertiplerdir (68, s. 53). Yerel ortamlar etnografik ve yaşam 

hikayesi araştırmalarında tipik olarak bulunan ailelerin yüz yüze etkileşimi, 

örgütlerin ve toplulukların alanında analiz seviyesini temsil etmektedir (74, s. 849). 

Bu yerel ortamlar ya da toplumsal cinsiyet rejimleri bir toplumun toplumsal cinsiyet 

düzeni olarak bilinen daha geniş örüntülerin bir parçasıdır (68, s. 54).  

Kurumlarda gerçekleşen toplumsal cinsiyet rejimi (60) toplumsal cinsiyet 

düzeninin bir yansımasıdır ve bu değişim için önemlidir çünkü yerel düzeyde 

toplumsal cinsiyet rejiminin değişimi daha geniş düzeyde toplumsal cinsiyet 

düzeninin değişmesi için bir şans yaratmaktadır. Toplumsal cinsiyet düzeni ise 

küresel ortamlarda dünya politikalarının ve ulusaşırı iş ve medya dünyasının 

gösterenidir. Bir seviyeden diğerine bir ilişki vardır ve bu terim birbirleriyle 

bağımlılık anlamına gelmektedir. Yerel ortamlar özellikle Connell’ın bireyi daha 

geniş grup pratikleri içinde konumlandırmanın zorluğuyla mücadele etmektedir 

(140). Bireysel toplumsal cinsiyet icraları bölgesel ve küresel ortamlardan çok daha 

saydamdır. Yerel ortamlar kişisel direniş ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kişisel 

destekleri olduğu alanlarken, yerel ortamlar bölgesel ve küresel ortamlarla ilişkilidir. 

Yerel ortamların daha ayrıntılı tanımlanması, iki yolla mümkündür; genel bir kavram 

olarak toplumdaki kolektifliklerden birine ya da hepsine tekabül etmektedir, okul, iş 

yerleri ya da devlet kurumları, ulusötesi tekeller gibi ya da yerel ortamlar belli bir 

ortama referansla anlaşılabilir, sokağın sonundaki küçük bir devlet okulu gibi. Yine 

küçük bir devlet okulunda bir erkek çocuk için yerel ortam içinde farklı referanslar 

bulunmaktadır, aile ya da spor kurumu ya da yarı zamanlı iş koşulları gibi. Bu sadece 

seviyeler arasında değil, seviyeler içinde de karşılıklı bağlar olduğunu 
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göstermektedir (180, s. 407). Kişinin pratiği özgül ve genel ortamlar arasındaki 

farklılıktan faydalanmaktadır. Yerel düzey bilgisinin ampirik incelemesi yerel, 

bölgesel ve küresel ortamlar içinde ve aralarındaki kompleks, çözülmekte zorlanılan 

karşılıklı bağımlılıkların çözümlenmesi için önemli bir basamağı ifade etmektedir 

(180, s. 407). 

 

2.2.5. Hegemonik Erkeklik Kavramına Yönelik Eleştiriler 

Erkekliğin çoklu olduğu ve bu anlamda erkeklikler olarak anılması gerektiği 

Canaan ve Griffin (44)’in çalışmasında da vurgulanmıştır. Canaan ve Griffin (44)’in 

dikkat çektiği nokta bu erkeklik çalışmalarının ataerkilliğin aşılmasında oynayacağı 

rolün tartışılıp tartışılmadığıdır. Feministlerin çalışmalarının ve feminist bir 

perspektifin erkeklikler ve erkekler üzerine çalışmalardaki yerinin halen çok önemli 

olduğunu söyleyen araştırmacılar, erkeklikler çalışmaları içinde yer alan sınıf ve 

militarizm üzerine feministlerin de birçok çalışması olduğunu belirtmektedir.  

Bunun için eleştirel erkek çalışmaları yapılırken, daima ne kadar eleştirel 

olduğunu düşünmek gerekmektedir. “Bu araştırmalar ve çalışmalar neye yol 

açmaktadır? Erkeklerin iktidarının karmaşıklığını göstermek ve yapıbozuma 

uğratmak yolunda bize bir yol sağlamakta mıdır, erkeklerin otoritesini zayıflatmaya, 

şiddeti azaltmaya yönelik bir bilgi akışı sağlamakta mıdır?” (124, s. 63).  

Hearn (123, s. 203) Erkeklerden bağımsız olarak bir erkeklik kavramı 

olduğunun sorgulanmadan kabul görmesinin bir sorun olduğunu ve erkeklik 

kavramıyla daha doğrusu nasıl kullanıldığı ile ilgili bulduğu bir dizi sorunu aşağıdaki 

gibi özetlenebilmektedir: 

- Kavramın geniş bir çeşitlilikte kullanımı 

- Birçok örnekolayda hatalı kullanımı 

- Çok geniş bir yelpazede toplumsal fenomenler ve özellikle erkek ve 

erillikle ilgili olanlar için bir steno gibi kullanılması  

- Kavramın birincil ve diğer toplumsal etkilerin altta yatan sebebi gibi 

kullanılması 

Hegemonik erkeklik kavramına güçlü eleştirilerden biri Demetriou (79) 

tarafından yapılmıştır. Demetrieu, Connell’ın kuramında yer alan hegemonik biçimin 

daha fazla etkileşim içermesi gerektiğini vurgulamış ve onu saf egemen bir biçim 
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olarak görmekten ziyade, öteki erkekliklerle müzakere biçimlerini de inceleyerek 

vermenin gerekliliğinden bahsetmiştir. Demetriou (79) hegemonik erkekliğe sabit 

kişisel nitelikler atfedilmesine karşı çıkmaktadır ve bunun yerine hegemonik 

erkekliği psikolojik bir duruma indirgemeyerek, akışkanlığı ve tarihi bağlamsallığı 

üzerinde durmaktadır. Hegemonik erkeklik kendini yeni erkeklik biçimlerinde 

yeniden üretebilmektedir fakat diğer erkeklikler üzerindeki egemen konumunu 

korumaya devam etmektedir (79) yani hegemonik erkekliğe atfedilen özellikler 

değişse de hegemonik erkekliğin varlığı sürmektedir. Böylesi bir durumda tarihin 

belli bir noktasında erkekliğe ve kadınlığa atfedilen nitelikler değişse de, iktidarın 

toplumsal cinsiyet ilişkileri içindeki varlığı değişmemektedir. Demetriou (79) 

hegemonik erkeklik hem iktidar ilişkilerini barındıran bileşenlere hem de kişisel 

bileşenler ya da atfedilmiş nitelikleri içermektedir fakat yapıların ve özelliklerin 

doğrudan ilişkili olması gerekmemektedir.  

Bu nokta Howson (135) tarafından da eleştirilmiştir. Howson hegemonik 

erkeklik kavramının erkekliğin yöneten fakat egemen olmayan biçimleriyle 

birleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Connell’ın kuramında bir başka eleştirilen 

nokta ise erkeklerin erkekliklerini nasıl müzakere ettiklerini anlatmada yetersiz 

kaldığı yönündedir (275, s. 337). Yine erkeklik kuramı içinde etkili sosyal 

bilimcilerden biri olan Whitehead (278) Connell’ın hegemonik erkeklik kavramının 

özneyi ihmal ettiğini ve yapısal indirgemeci bir model sunduğunu belirtmektedir. Bu 

hegemonik erkeklik kımıldatılamaz bir erkek egemenliğini ortaya koyduğu gibi, 

insanların toplumsal cinsiyetlenmiş varlıklar olarak günlük toplumsal etkileşimler 

içindeki varlıklarını anlatmakta yetersiz kalmaktadır (277, 58). 

Whitehead (278)’e benzer bir biçimde öznenin ihmalinden bahseden bazı 

araştırmacılar hegemonik erkekliğe alternatif sunan çeşitli kavramlar ortaya atmıştır. 

Bunlar içinde Brittan (26) tarafından kullanılan Maskulinizm kavramı öne çıkmıştır. 

Kavram, erkek egemenliğini meşrulaştıran ve doğallaştıran ideoloji anlamına 

gelmektedir ve ataerkilliğin ideolojisidir. Lahikoinen (2006) tarafından maskulinizm 

kavramının hegemonik erkekliğe tercih edilmesinin sebebi hegemonik erkeklik 

kavramının yazarın yaklaşımını tanımlayan post yapısalcılığın araç kutusuna 

uymaması olarak ifade edilmektedir. Özneyi öne çıkaran ve yapı karşısındaki 
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sessizliğini kırmayı amaçlayan post yapısalcılardan bazıları, maskulinizm kavramını 

hegemonik erkeklik kavramı yerine kullanmayı tercih etmişlerdir (278). 

Bunun üzerinden Whitehead  (278) tarafından erkeklik çalışmalarının ihmal 

ettiğini iddia ettiği özne tarafı öne çıkarılmış ve post yapısalcı tekniklerle daha 

eklektik ve akışkan erkeklik tariflerinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Bu teknikler 

yorumlanacak, anlaşılacak ve özneyi toplumsal ağ içinde konumlandıracak araçlar 

sunabilecek tekniklerdir. Kimliği daha yakından görme, benliğe, iktidar ve direnişe 

ve öznelliğe süreçle ilişkisi içinde bakmak mümkün olmaktadır (278, 103). 

Whitehead (278)’e göre ideolojik çerçeve ve varsayımlarının iktidarın söylemsel 

anlama biçimlerine izin vermesi gerekmektedir. Bu anlamda maskulinizm egemen 

bir ideolojiden çok egemen söylemi ifade etmektedir. Brittan(26)’a göre erkeklik ve 

maskulinizm birbirinden farklı iki kavramdır ve çoklukla birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Oysa erkeklik gündelik pratikler içinde değişebilen, süreçsel ve 

etkileşime açık bir kavramken maskulinizm erkekliğin belli biçimlerinin –

heteroseksüelliğin, agresifliğin- doğallaştırılması, hep varmış ve biyolojik bir sebebe 

dayanırmış gibi alınmasına yol açan bir ideolojiye karşılık gelmektedir. Böylesi bir 

çerçeve içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kavramın değişmezlik, tarih dışılık 

iddiasından ötürü sorgulanmamakta ve gerçek olarak ele alınmaktadır (278, s. 97). 

Maskulinizm ideolojisine göre, erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıklar köktendir, 

heteroseksüellik normaldir, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü sorgulanmadan 

kabul edilmektedir ve bu bağlamda erkeklerin özel ve kamusal alandaki üstünlüğü 

onaylanmaktadır.   

Fakat bunun karşısında erkeklik sayısız çeşitte icra edilebilir, değişkendir; 

farklı zamanlarda,  yerlerde ve bağlamlarda farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. 

Brittan herhangi bir özcü açıklamadan kaçınmaktadır (278, s. 98). Brittan (26) 

erkeklerin pratiklerinin egemenliklerine katkıda bulunduğunu kabul etmektedir fakat 

erkekliği doğrudan erkek iktidarı ve heteroseksüel erkek iktidarıyla 

özdeşleştirmekten imtina etmektedir. Politik, sınıfsal ve ekonomik yapılar, 

heteroseksüel erkeklere avantaj sağlayan bir biçimde bir arada bulunmaktadır fakat 

toplumsal cinsiyet ilişkilerinin hiyerarşik, heteroseksüel yapılanması değişmez ve 

kalıcı değildir (26). Whitehead (278)’e göre Brittan’ın bu kavramının işlemesi için 

heteroseksüel ve eril iktidarın içindeki belirsiz elementlerin tezahür etmesi önemlidir. 
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Brittan (26)’a göre yapı-özne ikiliğine geri döndüğümüzde Connell, Sabo ve 

Messner son kertede açık bir biçimde yapısalcıdır. Whitehead (278) de Brittan 

(26)’ın bu düşüncesini desteklemektedir ve Brittan’ın asıl özneyi öne çıkararak ve 

duruşuyla değişebilirliği vurgulayarak, ataerkil ideolojinin değişmesine kapı 

araladığını iddia etmektedir. Brittan ve Whitehead’a göre yapısal belirlenimciliğe 

savrulmamak için belirsizliği vurgulamak ve iktidarın söylemsel anlamları üzerinde 

durmak gereklidir. Bu yüzden de iktidarın yapısal modeli içinde tartışılacak bir 

kavram olarak maskulinizmden bahsetmek gerekmektedir.  Kavram erkekliği süreç 

içinde açıklayarak ataerkilliğin demistifikasyonunu (mistik anlamlarından 

kurtulmasını) sağlamaktadır (278).  

Whitehead (278)’e göre eleştirel yapısalcıların kuramındaki “kayıp özne”nin 

incelenmesi için bir ideolojiden ziyade söylem olarak maskulinizm önemlidir. 

Yapısalcı kuram içinde hegemonik erkeklik erkeklerin yapısal iktidar ilişkilerine, 

kendi lehlerine kullanmak suretiyle, nasıl rıza gösterdiklerini açıklamaktadır. Buna 

göre ideoloji stratejik bir rızasallık gerektirmektedir ve iktidar başka bir yerde, 

önceden var olan gerçek aracılığıyla sağlanmaktadır. Öznenin dışında bir belirleyici 

söz konusudur. Oysa diyor Whitehead erkeklik sosyolojisinde üzerinde durulan 

nokta, değişim olanakları, direniş ve dönüşümdür. Bu yüzden Whitehead (278)’a 

göre maskulinizm kavramı erkeklik sosyolojisine önemli bir katkı sunmaktadır.   

Hegemonik erkeklik, toplumsal cinsiyet düzeni ve ataerkillik nosyonlarındaki 

“kayıp özne” iktidarın yukarıdan geldiğini ifade eden hukuki-söylemsel ( juridico-

discursive) modeldeki zayıflığı ortaya çıkarmaktadır.  Whitehead (278)’e göre her ne 

kadar direniş ve öznelikten bahsediyor olsa da son kertede eleştirel yapısalcılar 

bireyi/özneyi rasyonel aktörlerce belirlenmiş iktidar tarafından belirlenen olarak 

görmektedirler. Bu sebeple karmaşık toplumsal cinsiyetlenmiş iktidar ilişkileri, baskı 

kuran ve kurban ikilliğine indirgenmektedir ve çoklu öznellikler ve öz 

kimliklendirme süreçleri toplumsal cinsiyet ve cinsiyetin politik 

kategorilendirilmelerince görünmez hale gelmektedir. Erkekler ve kadınlar olarak ya 

da heteroseksüel ve homoseksüel olarak yapılan kategorilendirmeler yanlış değildir, 

hatta değişebilirliklerini vurgulamak onları sorgulayabilmeyi sağlamaktadır. Fakat 

bir yandan çoklu erkekliklerden bahsedip, bir yandan da değişmeyen yapılardan söz 

etmek indirgemecilikle sonuçlanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu anlamda ne 
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heteroseksüel erkekler tamamen iktidarı elinde tutanlardır, ne de öteki erkekler 

(eşcinseller, siyahlar, profeministler) bunlardan azade masum eyleyicilerdir (278). 

Fakat Whitehead’in eleştirilerine karşın Connell (62, 67, 68) iktidar 

ilişkilerinde böylesi keskin bir ikilikten bahşetmediğini belirtmektedir. Connell çoklu 

erkeklikleri açıklarken çelişkilerden, eylemin kendisinin iktidar elde etmeye dönük 

olsa da nasıl öteki erkeklik pratiğine dönüşebileceğinden bahsetmektedir. 

Burada her ne kadar Whitehead’ın öznenin ihmal edilmemesi gereği ile ilgili 

yaptığı uyarılar doğruysa da kimi yerlerde eleştirilmelidir. Özne yapılar karşısında 

direniş gösterebilir ya da onları değiştirme en azından sorgulama gücüne sahip 

olabilir. Bu anlamda tamamen yapı tarafından belirlenen analizler yapmak, toplumsal 

yaşamdaki farklılaşma ve direniş alanlarını görmezden gelmemize neden olmaktadır. 

Fakat diğer yandan öznenin varlığını saklı tutarak iktidarla kurduğu ilişkinin açığa 

çıkarılması gerektiği inkar edilmez bir toplumsal durumdur. Özne her ne kadar 

dönüştürebilme gücüne sahip olsa da bu ancak belli sınırlar dahilinde ve yine iktidar 

ilişkileri kurarak mümkündür.  

Lusher ve Robins (180)’ın eleştirisi ise Connell’ın yerellikle kurduğu ilişkiye 

dairdir. Connell’ın genel kuramsal terimler çerçevesinde ve erkekliklerin niteliksel 

araştırmasında bağlamın önemini işaret etmesine karşın, yerel toplumsal bağlamın 

kavramsallaştırmasında yetersiz kaldığını belirtmişlerdir.  

Speer (245) hegemonik erkekliğin doğası gereği soyut, yakalanamaz bir ölçüt 

olduğunu belirtmektedir (s. 142). Hegemonik erkeklik yukarıda da belirtildiği gibi 

Connell (62)’ın çalışmasında sıradan erkeklerin yaşayan gerçekliklerinden ziyade 

istendik hedeflerdir. Fakat elbette bu hiç kimse tarafından tamamen eylenmeyen bir 

tanımlamanın uygunluğu hakkında soru işaretlerine yol açmaktadır (275, s. 337) 

Connell’a güçlü eleştirilerden biri Jeff Hearn tarafından yapılmıştır. Kendisi 

de erkeklik üzerine ilk çalışmaları yapan araştırmacılardan biri olan Hearn kadınların 

ve diğer erkeklerin erkeklerce egemenlik altına alınmasının tanımlanma biçimlerinde 

hegmeonik erkeklik tanımının özellikle başarılı olduğu kabul etmektedir (124, s. 58). 

Hatta hegemoni kavramının erkekleri eleştirel olarak analiz etmekte kullanışsız 

olduğu iddiasında değildir. Daha çok kavramın çok kısıtlı bir anlamda kullanıldığını 

söylemektedir. O yüzden erkeklikten erkeğe dönmenin ve erkeklik hakkında ve 

erkeğin egemenliğinin incelenmesinin zamanıdır demektedir (s. 59).  
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Hearn, hegemonik erkekliği bağımsız bir sistem olarak, sadece kültürel 

temsiller bütünü olarak ele almamak gerektiğini vurgulayarak iktidar ilişkileri ile 

bağını, kurumsal yapılar ile olan kopmaz içsel birlikteliğini analiz edecek bir 

işlevselliğe kavuşturulması gerektiğinin altını çizmektedir (125, s. 125). Erkek 

hegemonyasından bahsetmekte ve hegemonik erkeklik yerine erkeklerin hegemonisi 

kavramını önermektedir. Yazara göre  hegemonik erkeklik tanımı her ne kadar 20 

yıldır literatürde sıklıkla kullanılıyor olsa da, son yıllarda terimin oldukça belirsiz 

olduğu konusunda bir birlik söz konusudur. Hearn’in yanı sıra Clatterbaugh da 

erkeklikler kavramının kullanımının bırakılmasının gerektiğini çünkü ilginin gerçek 

nesnesinin “erkekler” olduğunu düşünmekteydi. 

Connell (67) Hearn ve Clatterbaugh’un haklı olduğunu, erkekliği ve erkekleri 

tanımlamakta gerçek zorluklar bulunduğunu kabul etmektedir. Hatta Connell kendi 

kuramındaki terimlerin kesinlikle farklı yazarlar tarafından tutarsız bir biçimde 

kullanıldığını bizzat ifade etmiştir. Sıklıkla basitleştirilmiş ve sabitlenmiş bir kimlik 

nosyonunu ima eden yollar kullanıldığını ya da basitleştirilmiş ve gerçekçi olmayan 

bir erkekler ve kadınlar arasındaki fark nosyonuna yaslandığını söylemektedir. Ama 

Connell’ın denetiminden uzak bir biçimde bu süreç gelişmiştir ve mythopoetic 

hareketin dilinde erkeklik erkeklerin ideal varoluşu olarak durmuştur ya da erkekler 

içindeki bir derin öz düşüncesi yerini korumuştur. Hayal kırıklığına uğratıcı ampirik 

gerçekliğe bir set çekilmiş ve akademi dışında daha çok böyle var olmuştur (67). 

Connell (67) “eğer Clatterbaugh’in ortaya koyduğu gibi bizim istediğimiz şey 

erkekler hakkında konuşmak olsaydı çamurlu erkeklikler kavramını kullanmak için 

niye zahmet edelim ki?” sorusunu sorar ve ekler“Fakat yine neden ilk başta 

erkeklikler hakkında konuşacağız”. Erkekler olarak tanımlanmış bir grupla ilgili 

konuşmak kadınlar diye bir başka ayrım ve ilişki varsaymaktadır. Hangi kavramları 

kullanırsak kullanalım kadınların ve erkeklerin toplumsal cinsiyet alanı içinde nasıl 

içerildikleri hakkında konuşmamız gerekmektedir. Bu alan tarafından nasıl 

uyumlulaştırıldığı veya şekillendirildiğini anlamamız ve diğer toplumsal yaşam 

örüntülerinden ayrı olarak ele almamız gerekir. Sonuç olarak bir soyutlama olarak da 

erkeklikler kavramına ihtiyacımız bulunmaktadır (67). 

Connell ve Messerschmidt (74) eleştirilere hegemonik erkekliği daha ayrıntılı 

ve epistomolojik düzeyde de tartışan yanıtlar vermiştir. Buna göre Connell 
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hegemonik erkekliği bir kültürel ideal olduğunu kültürel olarak yüceltilen erkekliğe 

referans yaparak açıklamaktadır ve kolektif idealler ve gerçek yaşamlar arasında bir 

gerilim ve bir mesafe olduğunu göstermektedir (46, s. 592). Ayrıca kavramın 

temelde referans aldığı Gramsci’nin kuramında kültürün varlığının etkisi de 

kavramın kültürel bir ideal olarak tanımlanmasında etkendir (180). Fakat kavram bir 

kültürel ideal olarak ifade edilmiş olsa da bu kavramın açıklamasına yönelik 

yönlerden sadece biridir (74). Kavram çok boyutludur ve pratiğin örüntülerine ve 

tarihsel bağlam içindeki politik ilişkilere, bu örüntülerin sadece bir yanını sağlayan 

kimliğin kültürel tanımlarına tekabül etmektedir (74).  

Connell ve Messerschimdt (74)’in üzerinde durduğu nokta popüler 

psikolojinin yaratmaya çalıştığı gibi (alfa erkek, metroseksüel erkek) tipler yaratma 

eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyetin ilişkisel değil içsel olduğunu söyleyen 

yaklaşımların yanlışlanması gereğidir. Đktidar ve bağımsızlık gibi kavramları dışarıda 

tutarak oluşturulan bu yaklaşımlar Connell ve Messerschmidt (74) tarafından 

eleştirilmektedir ve bu yaklaşımların toplumsal cinsiyetin dinamik ve tarihsel olarak 

değişen iktidar ilişkilerinin bir bütünü olduğunu reddederek, kısır bir yaklaşım 

sergilediği belirtilmektedir.  

Connell (65) bu eleştirilere cevaben kaleme aldığı “R. W. Connell's 

"Masculinities": Reply” makalesinde ise hegemonik erkeklik kavramından yola 

çıkarak yapılan çalışmalarda kavramın teklik olarak ele alındığını tekrar 

vurgulamaktadır. Toplumsal cinsiyetin göstergeler ve anlamlar sistemi olarak ele 

alınmanın dışında maddi ve pratikte karşılığı olan bir kavram olduğunu vurgulayan 

Connell, şiddet ve iktidar, çocuk bakımı ve sermaye birikimi gibi pratiklere 

bakıldığında toplumsal cinsiyetin icra edilen toplumsallığının açığa çıkacağını 

belirtmektedir. Hegemonik erkekliğin 1985’te Carrigan ve Lee ile yazdıkları ilk 

çalışmada tarihsel bir olgu olarak ifade edilmesi gerektiğini özellikle ifade ettiklerini 

belirten Connell, o zamandan bu yana yapılan çalışmalarda hegemonik erkekliğin 

sabit bir karakter özelliği gibi ele alındığını ve neredeyse Tip A kişiliği gibi bir 

kategoriye dönüştürülüp, olumsuz gönderme yapmak üzere kurulduğunu itiraf 

etmektedir. Hegemonik erkekliğin ataerkilliğin meşrulaştırılması için kullanıldığını 

söyleyerek, erkekliğin idealleri olarak sunulanların tümüyle olumsuzlanmasının 

sorumluluğunu da alması gerektiğini söyleyen Connell, buna rağmen dayanışma ve 
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birlikte hareket etme gibi çeşitli özelliklerin politik olarak lüzumlu olduğunda öne 

çıkması gerektiğini vurgulamaktadır. Connell’a göre erkeklik çalışmaları Lorber 

(176)’in belirttiği gibi erkeklerin feminizmi değildir, bu onu indirgemek olduğu gibi, 

feminizm karşıtı düşüncelere de prim vermek anlamına gelmektedir. Çünkü 

Gramsci’nin Marksist yaklaşımla kurduğu hegemoni kavramından beslendiği gibi, 

post yapısalcı, psikanalist ve gay özgürlük hareketinden de beslenen erkeklik 

çalışmaları, ataerkilliğin bu yanını eleştirmek için feministlerin çalışmalarından 

ilham alarak kendi kuramını oluşturmak yolundadır. Bu anlamda toplumsal cinsiyet 

sisteminde bir reform gerçekleştirmek, farklı ezilen gruplarla ittifak yapmayı ve tüm 

bilgi birikimlerinden yararlanmayı gerektirmektedir (65).  

Tüm bu eleştirilere karşın, Connell’ın kuramı erkeklikleri açıklamakta en 

bütüncül çerçeveyi ve uygulanabilir kavramsal araçları sunmaktadır. Çoğulluk ve 

erkekler hiyerarşisi üzerinde söyledikleri farklı toplumlarda yapılacak çalışmalara 

izin vermektedir. Bu anlamda hegemonik erkeklik yerel, bölgesel ve küresel 

seviyelerde kullanılabilecek, kültürel, bireysel ve yapısal faktörleri de göz önüne alan 

bir yaklaşımı oluşturduğu gibi (180), öteki erkeklikler vurgusu farklı erkeklik 

deneyimlerine alan açan çalışmaların yapılmasını mümkün kılmaktadır. 

Hegemonik erkeklik eleştirilerine gelen bir diğer eleştiri kavramın git gide 

sabit bir erkeklik haline karşılık gelmeye başladığıdır. Connell buna ampirik 

çalışmalarda bunun değişebilir ya da sabit olduğu sorgulanarak yanıt verilebileceğini 

söylemektedir. Erkekliğin daha sert ve değişime dirençli olduğu örnek olaylar olduğu 

gibi, daha değişken olduğu durumlar da vardır veya bir toplumsal cinsiyet konumuna 

bağlılığın pazarlığa tabii olduğu haller. Davies (1993)’in okul ortamında yaptığı 

çalışması erkeklik ve kadınlığın nasıl sınırlarının yeniden çizilebilir durumlar 

olduğunu göstermiştir (aktaran 67). 

Fakat bu eleştiriler içinde önemli bir eleştiri erkeklik araştırmalarının tanım 

problemlerine yöneliktir. Hearn (123) de erkeklikler kavramının kullanışlılığı 

hakkında kuşkularını dile getirmiştir. Daha yakın dönemde ise çok farklı, ve bir 

dereceye kadar uyumsuz, farklı konumlardaki erkekleri araştıran erkekler, erkeklik 

kavramını net olarak tanımlamadan tanımlı gibi ele alarak ve kendi çalışmalarına 

adapte etmeden kullanmıştır. Clatterbaugh (1998) erkeklik tanımları üzerine 



 53

çalışırken, onları çok belirsiz, döngüsel, tutarsız ve diğer biçimlerde tatmin etmekten 

uzak bulmuştur. 

Beasley (19) ise terimin kullanışlılığını kabul etmesine karşın onun tekliği 

üzerine yeniden düşünmenin faydalı olacağını belirtmektedir. Terimin bu bağlamda 

yeniden düşünülmesi onun özelliklerinin farklı erkekliklerin hiyerarşik bir düzende 

birbirleriyle bağlantılı bulunduğu bir politik mekanizma içindeki anlamına 

odaklanmaktan uzaklaşması anlamına gelmektedir. Toplumsal olarak egemen 

erkeklerin otoritesiyle uğraşan bir anlamdan da terimi uzaklaştırmaktadır. Böylesi bir 

ayrım aynı zamanda şeyleri tekleştirdiği iddia edilen küreselleşmenin aşırı ekonomik 

yorumlarına dair varsayımların tekrar düşünülmesine de fayda sağlamaktadır (19). 

Beasley, erkekliği anlamak için sadece yerel erkeklikleri basit bir sepete 

atamayacağımızı,  dahası, toplumsal süreçlerin ve küresel ilişkilerin geniş ölçekli bir 

kavrayışının dünya ölçeğinde erkekliğini anlamak için gerekli olduğunu 

tekrarlamaktadır (19). Politik bir mekanizma içinde hegemoni kelimesini -iktidarın 

belli biçimlerine, popüler ve kitle rızasını garantilemeye yönelik kültürel ve ahlaki 

liderliğe gönderme yapan- onun erkekliğin egemen versiyonlarına ve sonuç olarak 

onun özel olarak belli gerçek erkek gruplarına ampirik referans veren anlamlarına 

gönderme yapan tanımlayıcı bir kelime olarak anlamına bağlamaktadır. Bu anlamda 

meşru olan her zaman egemen olmayabilir ya da egemen olan meşru olmayabilir. 

Connell’ın dediği gibi hegemonik erkeklik aslında bir azınlığı anlatmaktadır. Azınlık 

bunu icra etme şansına sahip olsa da diğer erkekler bu erkekliği kabul etmektedir ve 

icra etme isteği içindedir.  

Belli erkeklikler toplumsal olarak merkezidir ya da ötekinden daha çok 

otorite ve toplumsal iktidarla daha çok ilgilidir. (74, s. 846) Terimin gerçek egemen 

erkeklere karşılık gelmek için kullanımı ve özellikleri kesinlikle pedagojik olarak ve 

politik aktivizm bağlamında anlaşılabilir ve bu terimin kullanımına bir geçeklik 

getirmekle birlikte onu daha ulaşılabilir ve daha az soyut hale getirmektedir. 

Hegemoniği sadece egemen tiplerden ve egemen erkeklerden ve onların kişisel 

özelliklerinden koparmak ise aşırı soyutlamaya yol açmakta ve anlaşılmasını 

güçleştirmektedir. Toplumsal olarak güçlü bir konumu elinde tutan birçok erkek, 

hegemonik erkekliği icra etmeyen erkekler olabilir. Bu durumda hegemonik 

erkekliğin doğrudan egemen eylemler üzerinden tanımlanmaması bu toplumsal 
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iktidarın nasıl elde tutulduğunu anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Fakat Beasley’nin 

uyarıları doğru olsa da aslında hegemonik erkekliğin soyut kullanımları onun farklı 

coğrafyalarda ve etnik gruplarda kullanımını kolaylaştırmaktadır. Connell (62, 69)’ın 

da ısrarla vurguladığı gibi hegemonik erkeklik belli bir insana değil, toplumda 

egemen olan değer ve normlara karşılık gelmektedir. Kişiler birebir icra etmeseler 

bile hegemonik erkeklik toplumsal alanı düzenlemektedir. Gerçi ilerleyen yıllarda 

Connell küreselleşmeyle birlikte küresel düzeyde etkili bir hegemonik erkekliğin 

olduğunu iddia etmiştir. Ulusaşırı iş erkekliği (transnational business masculinity) 

olarak tanımladığı bu erkeklik ulusötesi şirketler aracılığıyla da evrensel düzeyde 

etkili hale gelmiş bir erkekliği temsil etmektedir. 

Bu noktada hegemonik erkekler bir idealle eşitlenmektedir. Benzer bir 

biçimde modeller, idealler, fanteziler ve arzular, kollektif imajlar, ortak kültürel 

alanlar ve benzerleri gibi kelimeler bir iş görmektedir. Connell ve Messerschmidt 

makalelerinde bunun söylemsel olmayan tarafı da var demektedir (19) Bir politik 

mekanizmayla farklı erkekliklerin hiyerarşik bir düzen içinde birlikte birbirine bağlı 

olarak içerilmektedir. Beasley (19) bu noktada çoklu erkeklikler tartışmasına “üst” 

(supra) ve “alt” (sub) kelimelerini kullanan bir dili işlevsel hale getirerek katılmak 

istediğini belirtmektedir. Connell ve Messerschmidt (2005, 840-845) hegemonik 

erkeklik terimini netleştirmek üzere yazdıkları çalışmada hegemonik erkekliğin farklı 

coğrafyalarda ve kültürlerde farklı biçimler alması itibarıyla tek olmadığını 

belirtmektedirler, bu terimin tikel erkekliklerde etkisi muhteliftir ve hegemonik 

olanın statüsünde hak talep etmek çekişmeli olacaktır. Bu çalışmada ayrıca küresel 

olanın bölgesel ve yerel olarak yaygın olan olmak zorunda olmadığı belirtilmektedir 

Fakat Beasley (19)’e göre Connell ve Messerschmidt (74, s. 845) ısrarla 

tarihlediklerinin erkeklikler piramidinin tepesinde bulunan olduğunu söyleyerek 

hegemonik erkekliğin tekli karakterini tekrar ileri sürmektedirler. Tersine Beasley, 

hegemonik teriminin bölünmez bir monotip olmasının gerekmediği görüşündedir ve 

hatta böylesi yekpare (monolitik) bir kavram üzerinde ısrarın kısmi olarak erkeklik 

çalışmalarındaki hegemonik erkekliği politik hareketlilik konusuna odaklanmaktan 

çok, sadece toplumsal egemenlikle açıklayan erkeklik çalışmaları yazınına meyli 

açıkladığını iddia etmektedir.  
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Beasley (19)’ye göre erkeklik kuramındaki bu anahtar terimin daha da 

ayrıntılandırması büyük bir olasılıkla çağdaş toplumsal cinsiyet ilişkilerinin ve 

politik olarak önemli bir kısım erkekliklerin analizinde yardımcıdır. Sonuç olarak 

Beasley (19) Judith Halberstam’ın “cinsel grup etkisi”ni izleyerek,  daha fazla 

terimin gerekebileceğinive üst-hegemonik ve alt-hegemonik erkeklikler olarak 

adlandırdığı erkekliklerin ancak bu sayede tartışılabileceğini söylemektedir. Holden 

Rodeo reklam kampanyasında bahsedilen yerel alt-hegemonik erkeklik örneğini 

veren Beasley, buradaki alt hegemonik erkekliğin Avustralya’ya ait güçlü bir 

meşrulaştırılmış ideal olduğunu, mamafih diğer birçok ülkedeki işçi sınıfı 

erkeklerinin kaynaşık tezahürleriyle benzediğinive kurumsal iktidarın yokluğuna 

rağmen eril dayanışma ve suç ortaklığını talep ederek hegemonik erkeklikten pay 

aldığını belirtmektedir. Bu yolla sözü geçen kitlenin hem daha küresel biçimlere 

karşı hem de yerelle uyumlu olan meşrulaşmış bir ideali temsil ettiğini 

belirtmektedir. 

Bu örnek taksonominin genişletilmesinin neden önemli olduğunu, neden 

sadece hegemonik erkeklikler hakkında konuşmanın değil fakat ayrıca onların 

arasındaki hiyerarşik ilişkiler hakkında konuşmanın önemli olduğunu açığa 

çıkarmaktadır. Connell “toplumsal cinsiyetin küreselleşmesi”ni küreselleşmiş bir 

dünyada küreselleşmiş hegemonik erkeklikler ve yerel erkeklikler arasındaki 

etkileşim üzerinden tanımlamaktadır. Yine de Connell’ın çalışmalarında 

küreselleşmeyi tekil, yekpare bir hegemonik erkeklik olarak anlamak yönünde bir 

meyil bulunmaktadır. Ulusötesi iş erkeklikliği bir bütün olarak dünyadaki hegemonik 

bir biçim olarak sunulmaktadır. Bu tarif erkeklerin hepsinin aynı olmadığının altını 

çizmek için kullanışlıdır fakat farklı erkeklikler arasındaki ilişkiyi tartışmamaktadır. 

Dahası, basitçe tepelerde sadece bir erkeklik biçiminin var olduğunu varsayarak, 

Connell’ın düşündüğü bu yerel düzeyde tikel bir hegemonun olması gibi küresel 

düzeyde de olan budur. Fakat Bealey’nin işçi sınıfı erkekliğinde örneklendiği gibi 

hegemonik erkekliğin politik olarak meşrulaştırıcı işlevinin, tek bir idealize erkekliğe 

bırakılma olasılığı çok düşüktür. Hegemonik erkeklik, yerel düzeyde bile, hiyerarşik 

ve çoklu olarak görülebilmektedir. Hatta küresel ölçekte de tek bir hegemonik 

biçimin olmaması çok olasıdır.  
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Connell’ın yaptığı gibi dünya ölçeğinde hegemonik erkekliğin yekpare 

olduğunu kurgulamak, küreselleşmenin analizini küreselleşmeyi bir biçimde bir 

örnek bir süreç ve küresel hegemonun yerel düzeye nasıl dokunduğuna odaklanmış 

bir çerçeveye sıkıştırmak anlamına gelmektedir. Fakat Randall ve Germain (2000)’in 

işaret ettiği gibi küreselleşmeyi bir örnek bir süreç olarak ele almakta çeşitli sorunlar 

mevcuttur. Connell’ın ulusötesi iş erkekliğinin tekil hegemonik otoriteye yaptığı 

vurguda eksik olan yerel erkekliklerin nasıl küresel toplumsal cinsiyetin 

biçimlenmesine katkıda bulunduğunun daha ayrıntılı bir incelemesidir ve bu 

inceleme tek başına devletin rolünün ve farklı güçlü kültür ve devletlerin küresel 

bağlamdaki etkisinin incelenmesini kolaylaştıracaktır. Hegemonik erkeklik teriminin 

üst ve alt olarak parçalanması bu anlamda toplumsal cinsiyetlenmiş küreselleşmenin 

bir örnek yukarıdan aşağıya analizinden de kaçınılmasını sağlamaktadır. 

Beasley (19)’e göre hegemonik erkekliğin parçalanması, üst ve alt hegemonik 

biçimleri içermek üzere taksonomik genişlemesi hegemonik erkekliğin yatay olduğu 

kadar dikey olarak da tartışılmasına olanak tanımaktadır. Taksonomik genişleme 

tahayyülü daha incelikli bir analizi mümkün kılmaktadır ve hem küreselleşmenin 

faklı ortamlarda pürüzlülüğüne hem de küresel ve yerel/kültürel/devlet tahakkümler 

arasındaki etkileşimin daha ayrıntılı bir farkındalığına hizmet edebilmektedir. 

Böylesi bir parçalanma küreselleşmenin ve hegemonik erkekliğin aşağıdan yukarıya 

bir analizinden, toplumsal cinsiyetin yerel düzeyde olduğu kadar küresel düzeyde de 

çekişmeli ve değişken doğasıyla analizine doğru bir hareketlenme sağlamaktadır. Bu 

yolla faklı hegemonik erkekliklerin müzakere edildiği hatta ona direnildiği yolların 

da altı çizilmektedir. Analizde böyle bir direnişçi yaratıcılığa yer vermek mevcut 

toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin reddedilmesi anlamına gelmektedir.  

Taksonomik genişlemenin başka avantajları da bulunmaktadır. Toplumsal 

cinsiyetlenmiş küreselleşmenin çoklu ve değişken özelliklerine yer vermek, varolan 

literatürü kabul etmekten çok onun sınırlarını zorlamak anlamına gelmektedir. Bob 

Pease örneğin Connell’ın uluslar arası olarak etkili çalışmasının Avustralya’daki 

erkeklerin ve Avustralyadaki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin analizinden kurumsal 

genellemelere ulaşmasına rağmen, Avustralya’da hegemonik erkekliğin 

kuramlaştırılmasının okyanus ötesi literatürün türevi olma eğiliminde olduğuna 

dikkat çekmektedir. Pease ve Pringle (215) Avustralyalı erkekliklerin Batı 
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erkeklikleri ile ilgili daha küresel genellemeleri yetersiz bir biçimde tanıyacak özel 

bir tarihe sahip olduğunu işaret etmektedir. Özel kültürlerin ve devletlerin sınırlı 

analizleri küreselleşmenin etkilerini pekiştirmekle kalmamakta, fakat aynı zamanda 

toplumsal cinsiyetlenmiş küreselleşmenin çoklu bağlamları anlamında yetersiz bir 

değerlendirmesinin üretilmesine neden olmaktadır. Avustralyalı erkekliklerin 

yerleşik bir sömürgede birinci dünya ülkeleri ve işgal edilmiş koloniler arasındaki 

konumu toplumsal cinsiyetlenmiş küreselleşmeye Đngilizce konuşulan diğer 

ülkelerdekinden dahi farklı tepkilerine yol açmaktadır (142). Bu geniş postkolonyal 

analiz terimleri hegemonik erkeklikle ilişkili bir biçimde genişletmek yoluyla teşvik 

edilmektedir. Yerleşim ve direnişin karmaşık biçimlerini gerektiren bu pürüzlü süreç, 

küreselleşmenin kültürel olarak özel değerlendirilmesini sağlayacak ve analizi daha 

özenli kılacaktır. Bu küreselleşmenin kadınlar ve kadınlıklara daha detaylı 

referanslarla incelenmesine giden yolu da açabilecek bir olanak sunmaktadır (19).  

Özet olarak Beasley (19) iki strateji önermektedir; birincisi, hegemonik 

erkekliğin politik karakterini, kavramı karmaşıklaştırdığı için, politik ideale 

daraltmak, ikincisi hegemonik erkekliği taksonomik olarak genişleterek, üst ve alt 

kategorilere ayırmak. 

Beasley’nin eleştirileri erkeklik literatüründe hareketlenen tartışmalara yol 

açmıştır. Beasley (19)’ye cevap veren Howley (2008) Beasley’nin  hegemonik 

erkeklik kuramsallaştırmasında bir kaymayı tartıştığını iddia etmektedir. Howley 

Beasley’nin de doğru olarak işaret ettiği gibi hegemonik erkekliğin hegemoniye bağlı 

politik bir mekanizma ile erkekliğin egemen versiyonlarının tezahürü anlamı 

arasında gidip geldiğini kabul etmektedir. Dahası daha sonra egemenlik ve 

hegemonik erkekliğin küresel temsilcisi olarak hareket edenler olarak görülen 

ulusötesi işadamları gibi gerçek erkek gruplarının faaliyeti arasında gidip gelmesi 

hegemonik erkeklik teriminin kullanımını oldukça zorlaştırmaktadır. Fakat bu strateji 

ve destekleyici analiz Howley (2008)’e göre Gramsci’nin hegemonik kuramının 

özenli bir uygulaması konusunda noksandır. Böylesi bir uyarlama (1) hegemonik 

erkeklikteki kaymanın diyalektik olarak hegemoniye “dikişli” (sutured) olduğunu, 

(2) hegemonik prensiplerin tanınmasıyla taksonomik genişlemeye duyulan ihtiyacın 

yer değiştirmesine olanak tanıyan gerçek erkekliklerin bağlam ve özelliklerine doğru 

bir hareketi (136, s. 23) (çünkü bu doğrudan hegemoni içinde erkeklerin -ve 
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kadınların- pratiklerinin kimlik ve konfigürasyonunu etkileyecektir) (3) hegemonik 

prensiplerin hegemoniyle ilgili olması sebebiyle, zaman ve mekana göre değişeceğini 

işaret edecek, böylelikle toplumsal cinsiyetin ulusötesi ve ulusal gelişmeler arasında 

daha etkili bir yol gösterici olacağını gösterecektir.  

Howson (136) Connell’ın ve Bealey’in küreselleşen erkeklikler tespitini 

ulusötesi yaklaşımlar için erkek ve erkekliklerin uluslar ve ulusların kurumlarıyla 

ilişkilerinin yola çıkış noktası olması gerektiğini söyleyerek eleştirmektedir. 

Howson’a göre ancak bu noktadan sonra erkekler ve erkeklikler küreselleşen 

dünyaya yüzünü dönebilir. Christine Beasley bu bağlamda hegemonik erkekliğin 

kuramsallaşmasına önemli bir eleştirel katkı sunmaktadır. Fakat bu özet tepki 

hegemoni kuramıyla birleştirilmediği sürece, hegemonik erkekliğin anlaşılırlığı 

hegemoniyle bağlarını koparmaktadır ve belirsizlikler ve kaymalara kapı 

aralamaktadır.  

 Howson (136)’un hegemoni kavramının orijini Gramsci’nin yazdıklarından 

yola çıkarak tariflediği hegemoni ve hegemonik prensipler uyarısı doğru olsa da, Batı 

merkezli hegemoni üzerinden analizi Doğu’daki heterojenliği anlatmakta güçlük 

çekmektedir. Şu kısmı doğrudur; ulusal düzeyde geçerli olan erkekliğe ilişkin 

hegemonik prensipler genellenebilir ve farklı erkeklikler bir işbirliği içindedir fakat 

bu bakışla Batılı olmayan toplumlardaki heterojen yapının içinde farklı gruplardaki 

heterojenliği anlama ve pratiklerdeki farklılığı ortaya koymada yetersizlik riski 

ortaya çıkmaktadır.  

 

2.3. Batı–Dışı Literatürde Erkeklikler 

Sadece kadınsı olmayan üzerinden değil, gay olmayan, yoksul olmayan 

üzerinden de kurulmuş hegemonik erkeklik (191) Batı toplumlarında dahi Batılı 

olmayanı da kapsamaktadır, oysa erkeklik üzerine literatürün büyük bir bölümü 

Đngilizce konuşulan dünyaya aittir ve Batılı perspektifi yansıtmaktadır. 

Küreselleşmeyle birlikte dünya çapında erkekliğin inşası önemli olsa da (66), Batı 

dışı erkeklikler hem bilgi nesnesi hem de bakış açısı bağlamında uluslar arası 

akademyanın ilgi nesnesi olmaktan halen uzak görünmektedirler.  Oysa erkekliğin 

hem hegemonik hem marjinal biçimleri üzerine araştırmaların çoğalması erkeklik 

inşa süreçlerinin heterojenliğini ortaya çıkaracak, aynı zamanda marjinal ile 
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hegemonik olan arasındaki ilişkinin aydınlatılmasına yardımcı olacaktır. Bugün bu 

çeşitliliğe kuramsalda yapılan vurgunun ampirik çalışmaların da artışına sebep 

olması gerektirmektedir. Ne var ki varolan sınırlı sayıda Batı-dışı toplumlara dair 

erkeklik çalışmalarında antropolojik çalışmaların öne çıktığı ve bunların önemli bir 

bölümünün de halen Batılılar tarafından yapıldığı gözlenmektedir. Sosyolojik 

çalışmaların önemli bir bölümü halen Batılı araştırmacılar tarafından yapılmakta ama 

yerel düzeyde yapılan araştırmaların sayısı hızla artmakta ve erkeklik çalışmaları 

alanına önemli katkılar sunmaktadır.  

Her ne kadar toplumsal, tarihi ve siyasi etkileşimiyle tümüyle Batı 

dünyasından ayrılamasa da aslında “Batı”’ya ait olmayan bir toplumda toplumsal 

cinsiyet çalışması yapmak, erkeklik çalışmalarında temel olan kuramsal çalışmaları 

incelemenin yanı sıra, Batı ağırlıklı olduğu açık olan bu literatürün dışında yer alan, 

Batılı olmayan toplumlara ilişkin çalışmalara özel bir büyüteç tutulmasını 

gerektirmektedir. 

Connell’ın ortaya koyduğu gibi hegemonik erkeklik hem farklılaşmayı hem 

de erkeklerin erkek olma süreçlerinin potansiyel akışkanlığını kapsamaktadır (215, s. 

2). Fakat böylesi bir farklılaşmayı ve akışanlığı incelemek küresel bir coğrafya 

üzerinden düşünmeyi, farklı toplumlar, farklı topluluklar ve bu yolla da farklı 

deneyimlere ışık tutmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu yolla daha geniş bir düzlemde 

hegemonik ve öteki erkeklikler arası ilişkileri tartışmak mümkün olacaktır. Connell 

bu durumda erkeklik üzerine yapılan çalışmaların mutlaka Batı içinde farklı 

topluluklarda olduğu gibi Batı dışında da yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

Çalışmaların mümkün olduğunca geniş bir coğrafyada, çeşitli topluluklarda 

yapılması tüm Dünya’da erkekliklerin farklı, karmaşık ve akışkan biçimlerini 

görünür kılmış olacaktır  (62). Bugün Asya, Afrika ve Latin Amerika’da olduğu gibi 

farklı dinsel gruplar üzerine de çalışmaların sayısı hızla artmaktadır (141, 184, 198; 

235, 249, 266).  

Erkeklikler çalışmalarındaki farklılıklar vurgusunun yanında bununla 

çatışıyor gibi görünen ama aslında bütünleyen bir yön olan küresel erkeklik 

kavramının altı çizilmelidir. Küreselleşmeyle birlikte artan iletişim ağları, dünyanın 

her yerine aynı anda etki edebilen kültürel, toplumsal ve ekonomik değişimler, 

evrensel olarak erkekliklerde çeşitli değişimlere neden olmaktadır. Bu yüzden 
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özellikle Batı dışı toplumlarda erkeklik incelenirken, küresel sistemin nasıl bir etkisi 

olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu erkeklikleri kendi özgül koşullarıyla 

ortaya koymak ne kadar önemliyse, küresel sistemden nasıl etkilendiğini resmetmek 

de bir o kadar önemlidir (19, 74, 141). Enformasyon teknolojisi çağında ve 

Batılılaşma ve modernleşmenin küresel etkileriyle yerel değerler bozulmuş ve bazen 

inkar edilmiştir (141). Bu yapı içinde erkeklerin neyin doğru, neyin yanlış, neyin 

uygun, neyin uygunsuz olduğu, sınırların neler olduğuyla ilgili karar vermeleri ve ait 

oldukları topluluğu da göz önünde bulundurarak müzakere etmeleri gerekmektedir. 

Fakat erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkiler toplumsal olarak inşa olduğu için 

sınırlar ve hudutlar müzakere edilebilir ve direnilebilir olgulardır, bu bağlamda 

erkek/kadın ayrımı bulanıklaşabilir (274). Bu sınırlar farklı topluluklarda homososyal 

erkeklik içinde görecelileşerek değişebilirliğini göstermektedir. Batılı olmayan ve 

ataerkilliğin daha görünür olduğu kimi toplumlarda ise heteronormallik hala 

belirleyici olsa da bu ülkelerde de örneğin edebiyat, erkek kültürü içinde cinsel 

kimliğin icra biçimlerinin değişimini de göz önüne sermektedir. Đran edebiyatında 

erkekler arası aşk öyküleri halen popülerliğini korurken, Endonezya’da çağdaş 

edebiyat örneği olarak Karim Raslan’ın “Go East” kitabı homoerotizm ve 

homoseksüelliğin erkek yaşantısı içindeki yerini kahramanları üzerinden üstü örtük 

bir biçimde de olsa aktarabilmektedir.  

Walle (266)’nin Norveç’te Pakistanlı topluluk içinde erkeklik değerlerini, 

fiziksel ve duygusal mahremiyet üzerinden incelediği çalışmasında, erkeklik 

gösterenlerinin kültürden kültüre nasıl değişebileceğini açık bir şekilde resmetmiştir. 

Batılı bir toplumda Doğu orjinli bir topluluğun erkeklik pratiklerinin incelenmesi 

oldukça ilgi çekicidir. Makalede eril olmamak (unmanliness)  kavramı uygun 

erkekliğin yaratılması için gerekli görülen pratiklerinin karşısında olumsuz nitelenen 

erkek pratiklerinin kültürel ve tarihi özgül yollarını kastetmektedir (Liliequist, 1999; 

aktaran 266). Walle (266)’ye göre göçmenler Pakistan’dan Norveç’e göç ederken 

özgül mahremiyet pratiklerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Bu pratikler nüfusun 

çoğunluğunun erkeklikler ve homofobi söylemleriyle çatışmaktadır ve erkek 

olma/erkek olmama ayrımlarının kültürel olarak farklı kurulmuş yapısal ilişkileri 

arasında gerilim yaratmaktadır. Norveç’te büyümüş olan genç erkekler için ise 

erkeklik pratikleri bu gerilim arasında hareket ettikleri ve kendi eylemleriyle 
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çatıştığında müzakere ettikleri bir dizi kültürel pratiği ifade etmektedir. Norveç 

kültürüyle çatıştığı bir nokta Pakistanlıların homofobisiyle yerel Norveçlilerin 

yaklaşımları arasındaki farktır. Pakistan topluluğu içinde eşcinsellik hoş 

karşılanmadığı gibi Pakistanlı erkekler tarafından gerçekleştirilen nefret cinayetleri 

topluluğun homofobik kültürü üzerine bir düşünce yerleşmesine neden olmuştur. Bu 

koşullar altında bu topluluk içinde eşcinselliğini açıklamak oldukça riskli bir 

davranış biçimidir. Çalışma açısından en ilgi çekici olan yön ise araştırmacının 

homososyal erkek ortamlarında yaptığı gözlem sırasında erkeklerin birbirleriyle ilişki 

kurma ve bedensel temaslarının Norveçli çoğunluk topluluğunda eşcinsellik işaretleri 

olarak görülen davranış biçimleri olmasıdır. Özellikle yapılan şakalar oldukça 

homoerotik göndermeleri olan şakalar olmasına karşın, bunun erkekliği tehdit ettiği 

düşünülmemektedir (266). Birbirlerine duydukları şefkati el ele dolaşarak göstermek, 

birbirini şakalarla utandırmak, konuşurken birbirlerini takdir ettiklerini gösterir 

jestler kullanmak Pakistanlı erkekler için sıradan davranış biçimleridir. Bu 

davranışların erkekliği tehdit ettiği düşünülmemektedir çünkü baştan orada bulunan 

tüm erkeklerin heteroseksüel olduğu varsayılmaktadır. “bu benim en iyi arkadaşım. 

Onu çok seviyorum, arkadan becermek istiyorum”. Gibi bir ifade araştırmacıya bir 

Pakistanlı tarafından yakın bir arkadaş tanıtılırken kullanılmaktadır.  

Pakistan’da insanların aynı cinsiyetten insanlar arasında cinsel ilişkiye dair 

bir fikirleri olmasına karşın, homoseksüellik insanların günlük yaşamlarının 

kavramsal repertuarı içinde bulunmamaktadır. Erkek erkeğe cinsel ilişki erkekler 

arasındaki eril konumla ilgili ortak hem sözlü hem fiziksel kavgalarda bir hakaret 

aracı olarak kullanılabilir. Gerçekleşmesi ise ancak üstün egemen erkeğin kendinden 

düşük gördüğü erkekle eğlence amaçlı cinsel pratiği olabilir. Erkek erkeğe cinsel 

ilişki kendini heteroseksüel gören erkeğin cinsel ilişki içindeki pozisyonuna bağlı 

olarak heteroseksüelliğini tehdit etmeyen bir etkinlik olarak görülebilir.  

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrılma Norveç’te yaşayan Pakistanlıların ortak 

kültürünün bir parçasıdır. Oslo sokaklarında el ele ya da kol kola dolaşan Pakistanlı 

erkekler bulunmamaktadır fakat kutlamalarda, birbirlerini takdir ettiklerini 

gösterirken, fiziksel temas içeren davranışlar gerçekleştirilmektedir.  

Pakistanlı erkeklerin Norveç’te kamusal alanda fiziksel temaslarına 

sınırlandırma getirmesinin sebebi büyük olasılıkla Norveç toplumunda her ne kadar 
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homoseksüelliğe hoşgörüyle yaklaşılsa da eril olan ve olmayan, kadınsı olan davranış 

biçimlerinin keskin çizgilerle tanımlanmış olmasıdır (266). Norveçli erkekler 

arasındaki davranış biçimleri erkek erkeğe temas sırasında güçlü bir kaygı 

yaratmaktadır. Sadece çeşitli ritüelleşmiş kutlamaları bu fiziksel temas korkusunun 

dışında kalmaktadır. Ayrıca cinsel kimlikler içinde homoseksüellik hoş karşılanıyor 

olsa da, homoseksüel ve heteroseksüel arasında kalın bir çizgi bulunmaktadır; kişinin 

bu kimliklerden birini seçmesi ve kimliğini net olarak tanımlaması beklenmektedir.  

Oysa Pakistanlı erkeklerin samimiyeti ve dostluklarını gösterme biçimlerinin 

onların erkekliğinin sorgulanmasına neden olmadığı görülmektedir. Fiziksel 

samimiyet pratikleri sadece dostluğun ve ortaklığın toplumsal işaretleri değildir, aynı 

zamanda derin bir şefkati ve bedensel zevkleri içermektedir. Hareketleri gayet 

rahattır. Yalnız bu fiziksel samimiyet davranışlarının mekansal sınırlamaları olduğu 

tekrar vurgulanmalıdır. Kriket maçları, toplu eğlenceler gibi homososyal erkek 

ortamları bu fiziksel temasın hoş görüldüğü mekanlardır.  

Farklı eril olmayan tanımlamalarının bir arada olması, erkekliğin çatışan 

anlamlarının içselleştirilmiş ve bedenselleştirilmiş olabileceğini kanıtlamaktadır 

(266). Fiziksel temas bir yerde heteroseksüel erkek sosyalleşmesinin önemli bir 

parçasıyken, diğer bir bağlamda aynı davranış biçimleri, eril olmayan olarak 

etiketlendirilebilir.  

Batılı olmayan erkekliklere ilişkin çalışmanın azlığı durumu, bugün dünyanın 

sayılı ekonomik güçleri arasında olan Uzak Asya bölgeleri için de farklı değildir. 

Çok az sayıda çalışma yapılmaktadır ve bunların birçoğu da diğer ülkeler tarafından 

bilinmemektedir (249). Oysa Uzak Doğu toplumlarında yapılan sınırlı sayıda çalışma 

erkekliğin değişebilirliğine ilişkin son derece önemli bulgular ortaya koymuştur. 

Özellikle Batı’nın etkisi öncesi toplumsal yaşam içinde cinsel kimliklerin anlamı 

üzerine yapılan çalışmalar bugünkü kabullerimizi sarsacak sonuçlara ulaşmıştır. 

Modernlik öncesi Uzak Asya’da kadınlar ve erkeklerin tanımlamaları 

arasında kesin bir ayrım olmasına ve erkek egemenliğin geçerli olmasına karşın 

kendi tanımları içinde cinsiyetlerin değişebildiği ve hatta homoseksüel davranışın 

erkeğin erkekliğini tehdit eden bir durum olmadığı görülmüştür. Aynı zamanda 

erkekliğin inşası sınıf ve bölgeye göre de değişmektedir. Doğu Asya’nın dini ve 

kültürel gelenekleri, özellikle Konfiçyusçuluğun toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinde 
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oldukça etkilidir. Yönetici sınıfın erkek ve kadınları arasındaki ilişki bu inancın 

etkisiyle düzenlenmektedir. Konfiçyus’un öğretilerinde bulunan keskin kamusal ve 

özel alan ayrımı erkek ve kadınların mekanlarını ayrıştırmıştır. Kamusala ait görünen 

erkek üstün konumdadır. Her ne kadar ilk bakışta bu durum Batılı kültürlerdekinden 

farklı görünmüyor olsa da erkeğin kahraman imajı ve eşcinsel davranışı 

Batı’dakinden farklıdır. Louie ve Edwards (178)’ın çalışmalarında ortaya koydukları 

gibi Çin’in geleneksel kültürü içinde zihinsel idealleri (Wen) ve fiziksel idealleri 

(Wu) ile bir bütün olan erkek kahramanlığı temsil etmektedir. Bir diğer ilginç nokta 

Doğu Asya geleneksel kültüründe erkek homoseksüel ilişkilerine gösterilen 

toleranstır. Hinsch (129)’e göre 20. Yüzyıldan önce Çinli erkekler için 

homoseksüellik ve heteroseksüellik arasında belirgin sınırlar bulunmamaktadır. Yine 

Leupp (173)’in Japonya’da yaptığı çalışmada erkeklerin biseksüelliğinin onların aile 

düzeni kurmasını engellemediği ortaya konmuştur. Yalnız, Eski Yunan toplumunda 

olduğu gibi erkekler arası cinsel ilişkide yaşlı olan ve genç olan arasında statü 

farkları bulunmaktadır.  

Öte yandan elitler dışında kalan halk için daha eşitlikçi bir durum söz 

konusudur. Özellikle fiziksel emeğiyle ev ekonomisine katkıda bulunan kadının 

konumu üst sınıflarda olduğu kadar belirgin değildir (249). 

Yukarıda belirtildiği gibi her ne kadar küreselleşme bugün toplumsal 

sistemdeki önemli etkisi dolayımıyla çokça tartışılıyor olsa da, aslında Batı orijinli 

modernleşme hareketi bir süre sonra Batı dışı toplumları da etkilemiş ve bu anlamda 

toplumsal olgular tartışılırken yerel ve küresel arasındaki bağı göz önünde 

bulundurmak elzem hale gelmiştir. 19. yüzyıl sonlarında Uzak Asya’da inşa 

olunmaya başlanan modern kapitalist ulus Batı teknolojisi ve politik sistemiyle 

birlikte toplumsal ve kültürel değerleri de beraberinde getirmiştir. Batılı toplumsal 

cinsiyet ilişkilerini model alan bu yeni devletler ulus devletin inşası sürecinde 

erkekleri ulus devletlerin öznesi haline getirirken, kadınları da ulusun yeniden 

üretiminde sorumlu kılmıştır. Ayrıca Batılı tıp ve psikoloji doktrinlerinin girişiyle 

birlikte cinselliğin amacının sadece üreme olduğu düşüncesi yerleşmiş, hem Çin hem 

de Japonya’da homoseksüellik patolojik bir durum ve suç olarak tanımlanmıştır 

(129).  
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Son dönemde ise kadın erkek eşitliği yönünde adımlar atılmaya başlanmıştır. 

Hükümet programları erkeklerin de çocuk bakımını üstlenmesine yönelik projeler 

oluşturmaya başlamıştır. Genç erkeklerin toplumsal cinsiyet kimliklerinde 

yaşadıkları çatışmalar Taga (249)’nın çalışmasında sorunsallaştırılmıştır.  

Erkeklik çalışmaları Uzak Asya’nın önemli bir parçası olan Japonya’da 

artmaktadır fakat bunların çoğu ya Batılılar tarafından ya da Batı üniversitelerinde 

çalışan Japonlar tarafından yapılan Đngilizce dilinde yazılmış çalışmalardır (249). 

Japonya’da yapılan bu çalışmalar feministlerle başlamıştır. Feministlerden kısa bir 

süre sonra erkek araştırmacılar da konu üzerine çalışmaya başlamıştır. Lunsing (179) 

Japonya’da transseksüeller üzerine yaptığı çalışmada toplumsal cinsiyet 

kimliklerinin, pratiklerinin ve icralarının nasıl birbirleriyle çatıştığını ve birbirinin 

içine geçtiğini incelemiştir. Miller (2003) Batı basının da ilgisini çeken Japon 

erkeklerin beden estetiklerini incelerken, Yano (282) ve Nakamura (205) ise popüler 

kültür ve müzikte cinsel kimliklerin icrasını tartışmıştır. Japonya’da önemli tartışma 

konularından biri olan iş ve aile arasında erkeklerin yaşadığı ikilemler Mathews 

tarafından sorunsallaştırılmıştır. Mathews Japonya’da kapitalist sistemin etkisi ile 

geleneksel Japon kültüründe gelen erkek onu ve ailesi arsındaki çelişkileri 

tanımlamıştır. Güney Kore’de ise çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Chung, 

2000; aktaran 249). Taga (249)’ya göre Doğu Asya’da politik alanda kullanılabilecek 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır, özellikle kadınların gördüğü şiddet ve 

erkeklerin neden fahişelere gittikleri hakkında. Ayrıca Doğu Asya ülkelerinde 

karşılaştırmalı çalışmalar alandaki bilgiye önemli katkılarda bulunacaktır.  

Orta Doğu ülkelerinde erkeklik üzerine çalışmalarda ise örnek kaynaklardan 

biri 2000 yılında Ghoussoub ve Sinclair-Webb tarafından derlenen “Imagined 

Masculinities: Male Identity and Culture in the Modern Middle East adlı çalışmadır. 

Çalışmada çeşitli Arap ülkelerinin yanında, Đsrail ve Türkiye üzerine çalışmalar yer 

almaktadır. Yine Orta Doğu’da bir ülke olan Đran’da erkeklik ise Gerami (100) 

tarafından incelenmiştir. Çalışmada Đran devrimi öncesinde ve sonrasında erkekliği 

temsil eden prototiplerin nasıl değiştiği tartışılmıştır. Yazar Đran’da erkekliğin 

devrimden sonra belli kategorilerle temsil edildiğini belirtmiştir. Buna göre 

Mullahlar yani devrimin dini nitelikli liderleri başı çekerken ve ideali temsil ederken, 

Đran Irak savaşı sonrası ortaya çıkan şehitler kategorisi ise devrimden sonra önemli 
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bir yere sahip olmuş ikinci kategoridir. Gerami’nin kategorilendirilmesine göre 

üçüncü kategori başta bahsedilen iki “ruhani” kategoriden sonra geri kalan 

erkeklerden oluşmaktadır. Devrim sonrasında toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmanın 

güçlenmesi ve yasayla korunması ve erkeklere bu anlamda ayrıcalıklar tanınmasıyla 

devrim sonrasının yeni erkeği birçok alanda söz sahibi olmuştur. Bugün ülkede 

güçlenen bir kadın hareketiyle çeşitli alanlarda bu verili üstünlük sarsılıyor olsa da, 

şeriatın kuralları değişimin sınırlarını belirlemektedir.  

Türkiye’de ise erkeklik çalışmaları son 10 yılın çalışmalarına dayanmaktadır3. 

Halen çok az sayıda olan bu çalışmalar içinde farklı kurumlar ve kesimlerde erkeklik 

tartışmaları yapıldığı gibi, farklı toplumsal kimliklerle ilişkisi üzerine çalışmalar da 

yapılmıştır. Bu çalışmalar içinde Serpil Sancar (225)’ın çalışması Türkiye’de 

erkekliğe ilişkin genel bir çerçeve sunması anlamında pek çok başka çalışma gibi bu 

çalışmanın da yararlandığı çalışmalardan biridir. Sancar’ın çalışması Türkiye’de 

erkeklik deneyimleri ile toplumsal iktidar ilişkilerinin iç içe geçtiği rotaları, alanları 

ve tarzları görmeye çalışmakta ve “eril tahakkümün inşa edildiği iktidar süreçlerini 

doğallaştıran, “kaçınılmaz” görülen ilişkilerin doğasını keşfetmeyi amaçlamaktadır.” 

(S. 16) “Eril tahakkümün işleyişini anlamak için erkekler arasında bir ortak çıkar 

anlamı aramaktan ziyade, iktidar ilişkilerin oluşumunda, “düğüm noktası” olan en 

stratejik habitus’ların, eril “imge”lerin, patriarkal kurum politikalarının erkeklik 

adına neleri ürettiğine bakarak bunların ilişkilenme biçimlerini anlamak” kitabın 

hedeflerinden bir başkasıdır (225, s. 18). Sancar, çalışmasında Türkiye’de sınıf, 

etnisite, din, yaş, meslek grupları ve bedensel özelliklere göre erkeklerin konumunun 

değiştiğini fakat bu farklılaşmaya karşın tek bir tür erkek kimliğinin üstün görüldüğü 

sonucuna ulaşmıştır. Buna göre kentte para kazanan genç erkekler öne çıkarken, 
                                                        

3 Türkiye’de aşağıda bahsi geçen kaynaklar dışında erkeklik çalışmalarına ilişkin kaynaklardan 
bazıları için bakınız; Aslan,, U.T (2005), Bu Kabuslar Neden Cemil. Metis yay. Đstanbul. Atay, T. 
(2004), Erkeklik en çok erkeği ezer. Toplum ve Bilim, 101, 11-30, Başak, A. S. (2009), Savaş 
Sanatları sosyolojisi ve erkekliğin inşası, 2009, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mimar Sinan 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Demren, Ç. (2007). Kahvehane Erkekliği: Ankara’da Bir Gecekondu 
Mahallesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü. 
Kuruoğlu, H. (2009), (der). Erkek Kimliğinin Değişe(meye)n Halleri. Beta yay. Đstanbul. Mutluer, N. 
(2008). Türkiye’de Cinsiyet Hallerinin Sınırları. N. Mutluer (der). Cinsiyet Halleri. Türkiye’de 
Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. Đstanbul: Varlık, 14-30. Mutluer, N. (2011), Gendered 
Cıtızenshıp And Everyday Lıfe Of Internally Dısplaced Men in Tarlabaşı, Istanbul. Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, CEU, Department of Gender Studies. Onur, H. ve Koyuncu, B. (2004), Toplum ve 
Bilim, 101, 31-50.  Özbay, C. ve Baliç E. (2004) Erkekliğin Ev Halleri. Toplum ve Bilim, 101, 89-
103. Saraçgil, A. (2000). Bukelemun Erkek. Đletşim yay. Đstanbul.  
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karar vericileri eğitimli, iyi bir meslek sahibi, kentli orta sınıf erkekler 

oluşturmaktadır.  

Sancar öncesinde ise Kandiyoti (148) “Cariyeler Bacılar ve Yurttaşlar” 

kitabında “ataerkil örüntüler” adlı makalesinde Türkiye ve Osmanlı’da erkekliği 

anlamaya çalışmıştır. Kandiyoti (148)’ye göre “Ataerkilliğin anlaşılabilmesi için 

merkezi bir konumu olan erkek kimliklerinin sorgulanması konusunda, bugüne kadar 

sistemli hiçbir çalışma yapılmamış olması açıklanması zor bir olgudur” (s. 186). 

Kendisi de Connell’ın hegemonik erkekliğinden ilham aldığını belirten Kandiyoti, 

Cumhuriyet döneminde erkekliğin içinde hegemonik değerlerin nasıl değiştiğini 

anlamaya çalışmıştır. Erkekliği neden bu mekanda anlamaya çalıştığını Kandiyoti 

şöyle açıklamıştır: “Eğer belli toplumsal bağlamlarla ilişkili özel erkeklikler 

mevcutsa, hem devam eden örüntüler hem de değişimin analizi bu bağlamların 

ayrıntılı analizine ihtiyaç duymaktadır. Bunun sonucunda ben dikkatimi Müslüman 

Ortadoğu’da yüzyıl dönümünde, Osmanlı Türkiye’sine özel bir vurgu yaparak, 

erkekliğin üretimi ve bundan sorumlu ana kurumlara çevirdim (148, s. 200). 

Kandiyoti örneğin bu dönem yaygınlaşması istenen Batı şapkası ve kravatının 

yalnızca moda unsurları olmakla kalmayıp, farklılıkları eriyip ortadan kaldıran aynı 

zamanda devlete bağlılığı simgeleyen bir laiklik üniformasına dönüştüğünü 

belirtmiştir.  

Her ne kadar Türkiye’de devlet feminizmi (253, s. 33-34) Osmanlı’da mevcut 

sisteme hukuki yollarla müdahale etmiş, medeni yasa ve aile ilişkilerinin ataerkil 

yapısına ilişkin hukuki düzenlemelerle belirli hakları taahhüt etmiş olsa da “bir 

yandan da istihdam, eğitim ve sosyal güvenlik alanlarında ayrımcı uygulamaları” 

(148) sürdürmekten geri durmamıştır. Erkekliğin ataerkil örüntüler içinde nasıl 

gerçekleştirildiğini analiz etmek, erkek egemenliğin hala klasik ataerkilliğin baskın 

olduğu kurumlar aracılığıyla yeniden üretildiği Türk-Müslüman bir ülkeyi anlamak 

açısından önem arz etmektedir.  “Türk toplumunda cinsler arası asimetri hane, sınıf 

ve iş gücü piyasalarının sınırlarını aşan pek çok kültürel pratikle üretilmekte, temsil 

edilmekte ve yeniden üretilmektedir (148). Her ne kadar kadınların eğitim seviyesi 

yükselmiş ve kamusal alanda yer alma oranı artmış da olsa, kadının modernleşmesi 

dahi erkeklere bağlı olmuştur (148). Fakat tersinden erkeklerin modernliğinin ispatı 
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da kadınların ne kadar modernleştiğiyle ölçülmüştür. Bu anlamda geleneksel olarak 

tanımladığı erkeklikten kurtulmaya çalışan bir erkeklik modeli yaygınlaşmıştır (148) 

Yüksel (1995) çalışmasında erkeklik rolü yaklaşımına benzer biçimde 

Türkiye’de hegemonik erkekliğin ortak özelliklerini saptanmaya çalışılmıştır. Buna 

göre Türkiye koşullarında erkek olmanın başarılı, fiziksel, cinsel, ekonomik ve ruhsal 

olarak güçlü, yenilmez, yıkılmaz, koruyucu, iktidar ve yetke sahibi, her alanda 

başarılı ve hep kazanan, her sorunu çözen, duygularını belli etmeyecek kadar irade 

sahibi, sınırsız içki ve sigara tüketecek kadar dirençli ve hepsinden önemlisi, 

kadından önemli olmak gibi özellikleri taşımayı gerektirdiğini ifade etmiştir. Demez 

(80)’e göre ise erkekler dışa dönük, fiziksel olarak güçlü, sportif, güç ve egemenlik 

kurma konularında eğitilirken, kızlar daha içe dönük, duygusal değerlere saygılı 

biçimde ev işi ve ilişkileri ile ilgili yetiştirilip kişiler arası ilişkiler konularında 

yetkinleşmektedir. Modernleşmeyle birlikte bu olgu değişmemiştir.  

Bugün Türkiye’de erkeklik çalışmaları içinde en sık görülenlerden biri ise 

kendine militarizmi sorun edinen çalışmalardır. Militarizm ve erkeklik ilişkisini 

inceleyen bu çalışmalar, hem geçmişte, hem de günümüzde Türkiye’de erkekliğin 

nasıl asker olmakla özdeşleştirildiğini incelemişlerdir (232, 237, 193, 25). Bunun 

dışında Erken Cumhuriyet döneminde toplumsal cinsiyeti ele alan çeşitli çalışmalar 

erkekliği de içermiştir (115, 148). 

Bu çalışmanın konusu paralelinde erkeklik çalışmaları içinde sporu konu alan 

çalışmalar oldukça sınırlı sayıda kalmış (11, 16, 37, 250), tarihsel çalışmalar 

meselesinde olduğu gibi toplumsal cinsiyeti inceleyen kimi çalışmalar ise bir 

boyutuyla erkekliği de incelemiştir (161, 163-165).4 

Bunlara ek olarak Toplum ve Bilim’in 101. Sayısı ve Kaos GL dergisinin 94. 

Sayısı Erkeklik meselesine ayrılmıştır.  

 

                                                        

4 Ayrıca toplumsal cinsiyet ve spor çalışmaları dışında kadın ve spor teması da, tarihsel ve sosyolojik 
boyutlarıyla çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bakınız: Bulgu, N. Koca Arıtan, C ve Aşçı, 
H.  (2007), Gündelik Yaşam, Kadın ve Fiziksel Aktivite, Spor Bilimleri Dergisi, 18 (4), 167-181. 
Koca, C. (2011), Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili, Spor Bilimleri 
Dergisi, 22 (1), 1-12. Yarar, B., Cantek, F. ve Holzer Özgüven, P. (2009),  Türkiye’de Modernleşme 
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2.4. Toplumsal Yaşam Đçinde Erkekliğin Farklı Halleri: Homososyallik, Beden 

ve Spor 

Bundan sonraki bölümlerde, çalışmanın konusu çerçevesinde özelleşilmesi 

gereken erkeklik halleri incelenecektir. Bu bağlamda öncelikle sosyalizasyon 

sürecinde erkeklik incelenecek ve erkek çocuklarının sosyalizasyon sürecinde 

öğrendikleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra bundan sonraki bölümlerde ele 

alınacak bulguların değindiği temel konular olmaları nedeniyle homososyallik, beden 

ve spor konuları erkeklik bağlamında tartışılacaktır. 

 

2.4.1. Toplumsallaşma Sürecinde Erkeklik 

Đnsanlar çocuklukta beden ve kendiliğin kurulu kimliğini doğalın bir 

parçasıymış gibi görmektedir. Koşan, tırmanan, kayan ve fırlatan erken çocukluk 

döneminin bu etkinlikleri sırasında kendisiyle ve dünyayla bedeninin ilişkisini 

deneyimlemektedir. Bu hareketlilikten masum bir haz duyulmaktadır ve benliğin 

gelişiyor olması duygusu hissedilmektedir (77). Bu ne yapacağı ve nasıl 

görüneceğine ilişkin bedensel deneyimler çocukluk anılarında önemli bir yere 

sahiptir. Sonuç olarak bu anılar hem insanların yetişkinlikte bedenlerine ne kadar 

yabancılaştıklarını, hem de kız çocuklarının ve erkek çocuklarının farklı erkeklik ve 

kadınlık söylemleri yoluyla bedenleriyle ilişkilerini nasıl farklı kurduklarını, 

deneyimlerinin nasıl farklılaştığını, bu yolla ileriki yıllarda bedenlerini nasıl 

kullanmaları gerektiğini kişilerin nasıl öğrendiğini hatırlatmaktadır (279, s. 227). 

“Yapabileceklerim” ya da “yapamayacaklarım” olarak düşünülen her şey 

cisimleşmiş deneyimlerdir. Kişinin kendisini aktif kişi olarak hissetmesi için ise 

kendi bedenini eksiksiz bir biçimde yönetmesi gerektirmektedir (279). 

Yine erkekliği belirli roller çerçevesinde tartışan çalışmalar mevcuttur. 

Erkeklik toplumsal olarak inşa olmuş anlamların, değerlerin ve pratiklerin bir 

bütünüdür. Erkek çocuklarının bir erkek olmanın gereği olarak geliştirdikleri 

özellikler değil, çalışarak ve öğrenerek dahil olduğu bir haldir (108). Erkeklik 

üzerine araştırmalara karşın, halen kavram üzerine çatışmalı birçok görüş 

bulunmaktadır. Fakat araştırmacılar geleneksel erkekliğin saldırganlık, onur, 

egemenlik, bağlılık, saygı, cesaret, araçsallık, macera ve risk alma gibi özelliklere 

sahip olduğunu kabul etmektedir. (120, 128, 158, 186). Erkek çocukların uymaları 
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gereken kurallar Kivel tarafından bir kutu benzetmesiyle açıklanmıştır. Kivel’e göre 

erkek çocukları toplumsallaşmaları boyunca “erkek gibi davranmak” hususunda 

eğitilmektedir. Bu eğitim sırasında “erkek gibi davranmak kutusu”nda yer alan 

kurallara uymayı öğrenmektedir. Bunun kutu olarak adlandırılmasının sebebi ise 

erkek çocuklarının her dışarıya adım atma uğraşında onu geri iten yargılamalarla 

karşılaşmasıdır (157). David ve Brannon (aktaran 157) bir erkeğin nasıl 

davranmasının beklendiğine dair yaptığı araştırmada erkeklerin davranışlarında dört 

temel öğenin olmasının beklendiğini açıklamışlardır: Hanım evladı saçmalıklarına 

hayır (duygusal ifadeden kaçınmak), güçlü insan ol (toplumsal statü kazanmak), 

sağlam ol (sertlik, güven ve bağımsızlık havası vermek) şiarlarını takip etmeli ve 

canı cehenneme diyerek risk almaya ve şiddete dahil olmaya istekli olmalıdır. Bu 

ögeler Brannon Erkeklik Ölçeği (Brannon ve Juni,  1984)’nin geliştirilmesini 

sağlamıştır ve bu araştırmada kullanılan erkeklik tanımını oluşturmuştur (157).  

Kivel (157) erkek çocuklarının sahip oldukları özellikleri aşağıdaki kutu 

içinde tanımlamaktadır:  

“Erkek gibi davranmak” kutusu       

Sözlü istismar  Fiziksel istismar 

Muhallebi çocuğu 

Kız 

Hanım evladı 

Annesinin oğlu 

Đnek 

Đbne 

Değersiz 

Damgalı 

Fahişe 

Sert  

öfke 

üzüntü 

aşk 

bağlantı 

karışıklık 

değersizleştirme 

küskün 

merak 

heyecan 

izolasyon 

Paralı Dövmek 

Sataşmak 

Đzole etmek 

Reddetmek 

Spor yapmaya 

zorlamak 

Cinsel aşağılama 

Agresif Asla yardım istemeyen 

Rekabetçi Kızgın 

Kontrolü elinde tutan Bağıran 

Duygusuz Gözdağı veren 

Ağlamayan Sorumlu  

Hükmeden Alan 

Hata yapmayan Sözünden dönmeyen 

Başarılı Kadınlarla seks yapan 

 

 Bu kutunun içinde kalmayı sağlayacak olan denetimdir. Erkek çocuklar 

toplumsallaşma içinde bedenlerini ve duygularını denetlemeyi öğrenmektedirler. Bu 

yüzden ilişkilerini kendilerini zarar görmekten koruyacak şekilde kurmaktadırlar 

(157). Birbirini itmek, belli sporlarda ya da askeri ortamda olmadığı sürece hoş 

görülen bir davranış değildir ama denetim, yine de her zaman fiziksel olmasa da 

sözlü, duygusal ve psikolojik araçlarla sağlanmaktadır.  
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Elbette daha çok parası, eğitimi ve bağlantıları olduğunda bir erkeğin 

istediğini alması daha kolay olmaktadır. Zengin ve üst-ya da orta sınıf erkekler 

genellikle arzu ettiklerine ulaşma ve kontrol sahibi olmaları sebebiyle 

onurlandırılmakta, yüceltilmektedirler. Özellikle fiziksel güç kullanırlarsa, yoksul ve 

işçi sınıfı erkekleri aynı amaçlı davranışları için cezalandırılmaktadır. Bu anlamda 

kutu erkekler arasında aslında olmayan bir dayanışma duygusu yaratmaktadır. Son 

derece sınıfsal olmasına karşın herkes eşitmiş ilizyonunu pekiştirmektedir. Fakat 

bedenleriyle ilişkisi sorgulandığında, erkek çocukları için farklı kategoriler arasında 

ortaklık daha fazla mevcuttur;  erkeksileşmiş pratiklerin birçok çeşidi erkek 

çocuklarına bedenlerini nasıl yaşayacaklarını ve kendilerini aktif ve güçlü yollarla 

nasıl denetleyeceklerini öğretmektedir.  

Fakat Kivel ve benzerlerinin yaklaşımları evrensellik iddiası taşıdıkları 

üzerinden eleştirilmektedir. Bu çalışmaların tersine, kavramın anlamının yani 

erkekliği tanımlayan öğelerin, kültürden kültüre ve kültürler içinde değiştiği ortaya 

konmuştur (Erlanger, 1979; Herek, 1986; Smith, 1983). Bu yaklaşıma karşı Connell 

(72) erkekliğin belli kutucuklara sıkıştırılabilecek kategoriler olmadığını, bir süreç 

içinde meydana gelen pratikleri olduğunu belirtmiştir. Connell (72) özellikle bir kutu 

içinde erkek çocuklar retoriği olarak ifade ettiği bu yaklaşımların kategorik bir 

düşünce biçimi olduğunu ve psikolojik özcülük olduğunu belirtmektedir. Connell’un 

özcülükten kaçınılması uyarısını dikkate almak gerekmektedir fakat Kivel’in erkek 

çocuklarının toplumsallaşmasına ilişkin söyledikleri, kültürden kültüre değişebilir 

yapısı göz ardı edilmeden, akılda tutulmalıdır.  

 

2.4.2. Homososyallik ve Erkeklikler 

Erkekler toplumsallaşma süreçlerinde erkekliği, en çok bulundukları eril 

homososyal ortamlarda öğrenmektedir. Özellikle Türkiye gibi toplumsal cinsiyete 

dayalı ayrımın toplumsal yaşamı düzenlediği ülkelerde toplumsal cinsiyet 

kimliklerinin öğrenilmesi homososyal ortamlarda gerçekleşmektedir. Kamusal alan 

içinde eril homososyal ortamlar erkeklerin bir araya gelip, zaman geçirebileceği en 

cazip alternatifleri oluşturmaktadır.  

Homososyallik terimi ilk defa Eve Kosofsky Sedgwick (228) tarafından 

ataerkilliğin temel yapısını tanımlamak için kullanılmıştır; erkekler diğer erkekleri 
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kadınları aracı olarak kullanmak yoluyla memnun etmektedir. Sedgwick’e göre 

erkeklerin kendi aralarında bir çeşit mahremiyet kurdukları süreç genellikle erkekler 

arasında kodlara dayanan bir ilişki kurmasında yardımcı bir kadının varlığıyla 

olmaktadır. Bu ilişki ağı, doğrudan aynı cinsiyetten kişiler arasındaki toplumsal 

bağlantıyı tanımlayan aile sistemi kuramıyla da yakından ilgilidir.  Đki erkek ve bir 

kadın arasındaki üçgende, iki erkek arasındaki çekim bir erkek ve bir kadın 

arasındaki çekim kadar güçlüdür. Çekim erkek üçgenin diğer iki üyeden biriyle 

ittifak kurması gerektiğini fark ettiğinde ise artmaktadır. Kadın bu üçgen içinde 

genelde daha az güce sahip olan olduğu için, ittifak genelde diğer üçüncü erkekle 

kurulmaktadır. Bu diğer erkekle ittifak kurma biçimi Sedgwick’e göre bir çeşit 

Eros’un jenital biçimini işaret etmektedir. Fakat homososyallik içinde de erkeğin 

gözünün diğer erkek üzerinde değil kadın üzerinde olması gerekmektedir. Diğer 

türlüsü açıktan bir homoerotizm okumasına neden olmaktadır.  

Arzunun homososyal aktarımlarını tarifleyerek, ataerkil heteroseksüelliğin 

kadınların erkekler arasındaki bağları sıkılaştıran bir kadınlar akışı anlamında 

kullanıldığını öne sürmektedir (228, s. 26). Sedgwick arzu üzerinde durmaktadır, 

bununla farklı biçimlerde tezahür eden ve düşmanlığı da içeren duygusal ya da 

toplumsal güç ya da bağdan bahsetmektedir. Sedgwick’in analizi Yunan şiirinden 

Uzay Yolu’ndaki Kirk ve Spock’a, geç 20. Yüzyıl Amerikan filmlerine, televizyona 

antik ve modern metinlerin analizlerini içermektedir.  

Sedgwick’in bu özelleşmiş tanımından sonra homososyallik terimi sosyal 

bilimler içinde aynı cinsiyetten kişiler arasındaki toplumsal bağları anlatmak için 

kullanılmaya başlamıştır (24, s. 121). Bilhassa eril iktidarın kurulum biçimlerini 

inceleyen ya da gündelik yaşam içinde erkekliklerin icrasını konu edinen erkeklik 

çalışmaları homososyallik ve erkeklik arasındaki güçlü bağları tartışmaktadır: 

erkeklerin yaşamları erkekler arasındaki ilişkiler tarafından organize edilmektedir 

(98).  

Erkeklerin toplumsal cinsiyet pratikleri, diğer erkeklerin önünde ve onların 

rızasıyla icra edilen erkekliğin içinde olduğu homososyal bir irade olarak 

kuramlaştırılmıştır. (155, s. 128-129). Erkekler, onlarla kendini özdeşleştirerek ya da 

rekabet ederek diğer erkekler tarafından kabulün olanaklarını araştırmaktadır. 

Mesleki başarı, zenginlik, güç ve konum, fiziksel yiğitlik ve cinsel başarı gibi 



 72

“erkekliğin işaretlerini kullanarak eril toplumsal hiyerarşiler içinde konumlarını 

geliştirmeye çalışmaktadırlar (155, 129). 

Erkek homoerotizminin ve eşcinselliğin tarihi ve kültürlerarası açıklamaları, 

eril toplumsal ilişkilerin kurulmasında, erkeklerin homososyal bağlarının potansiyel 

önemini göstermektedir. Örneğin, bunlar Herdt (1982) tarafından açığa çıkarıldığı 

üzere yaşça daha genç ve daha yaşlı erkekler ya da erkek çocuklar arasındaki cinsel 

pratikler, homososyallik ve eşcinsellik arasındaki birleşikliğin toplumsal olarak nasıl 

inşa olduğunun örnekleridir. Bu çalışma şimdi kadınlar ve onların homoerotik 

ilişkileri üzerine de yapılarak genişletilmektedir (220). Fakat toplumsal cinsiyet 

anlatısının evrenselleştirilmesinin feminist eleştirisi bu erkekliğin evrensel ve 

homojen özelliklerini gösteren örneklerdir. Erkek homososyallik birçok bağlamda 

toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve belli hegemonik erkekliklerin devamında 

önemli rol oynamaktadır (24). Ataerkilliğin erken dönem feminist analizleri erkek 

bağları ve toplumsal cinsiyet iktidarı arasındaki ilişki ve erkekler arasındaki ilişkiler 

bağlamında, hiyerarşi, birbirine bağımlılık ve dayanışma yoluyla kurulan erkekler 

arası ilişkilerin,  kadınların egemenlik altına alınmasına yardımcı olduğunu iddia 

etmişlerdir (122, s. 14).  

Orduda, bürokrasilerdeki ya da iş yerlerinde erkek grupları arasındaki sıkı 

bağların kurumsal düzenlenişi sıklıkla kadınların dışlanması ve erkeklerin onlardan 

farkları ve üstünlükleri üzerinde ideolojik vurguyla sonuçlanmıştır. Erkeklerin politik 

ve ekonomik hiyerarşileri ve enformel erkek bağları, homososyal ağlar yoluyla 

devam ettirilmektedir. Erkekler arasındaki dayanışma, erkeklerin kadınlara karşı 

cinsel şiddeti (29); kamusal alanlardaki gay, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel 

kişilere karşı şiddet (128)  ve askeri mücadele (214) hakkında bilgi vermektedir. 

Fakat erkeklerin heteroseksüel ilişkilerinin homososyal düzenlenişi çok az ilgi 

gösterilmiş bir konudur. Bunu araştıran Bird (24)’e göre homososyallik, genç 

heteroseksüel erkeklerin kadın erkek arasındaki sosyoseksüel ilişkilerini en az dört 

farklı biçimde organize etmektedir. Đlk önce, erkek erkek arkadaşlığı erkek kadın 

ilişkilerinden önce gelmektedir ve platonik aşk kadınsı bir şey olarak dışlanmaktadır. 

Đkincisi; cinsel etkinlikler erkek olarak konumunuzu belirleyen önemli bir anahtar 

yoldur ve diğer erkekler bu ilişkilerin seyircisidir, daima hayalidir ve bazen gerçektir. 

Üçüncüsü;  heteroseksüel seks kendisi erkek bağlarının gerçekleşmesine yönelik bir 
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aracıdır. Son olarak erkeklerin cinsel hikaye anlatımı homososyal eril kültürce 

şekillenmektedir.  

Bird’ün çalışmasında yer alan genç heteroseksüel erkeklerin birçoğu için 

erkek erkeğe ilişki heteroseksüel ilişkilerin belirleyicisidir. Bu örüntüler Flood 

(98)’un askeri bir okulda yaptığı çalışmada da çok görünürdür. Hem formel kurumsal 

seviyede hem de resmi olmayan kültüründe ADFA olarak adlandırılan bu okuldaki 

ilişkiler hiyerarşik, eril ve homososyaldir (41, 197, 241).  

Homososyal toplumsal yükümlülükler her zaman birincil öneme sahiptir. 

Heteroseksüel erkekler arasında homososyal etkileşim ise hegemonik ideallere uyan 

kimliklerle ilgili anlamları destekleyerek hegemonik erkekliğin idamesini sağlarken, 

hegemonik olmayan erkek, kimliklerle ilgili anlamların bastırılmasına neden 

olmaktadır (24, s. 121). Aynı zamanda kadına yönelik şiddet de homososyallikten 

etkilenmektedir. Curry (77)’ye göre homofobik ve homososyal çevrelerin neredeyse 

tümü kadınlara yönelik saldırganlığın yaygın olduğu bir ortama zemin 

hazırlamaktadır. Homososyallik hegemonik erkekliğin sürdürülmesine üç şekilde 

katkıda bulunmaktadır (24): 

1. Duygusal ayrılma: Genç erkekler duygusal olarak ailelerinden ayrılmaktadır ve 

kimliklerini böylece ne olmadıkları üzerinden kurmaktadır (53).  

2. Rekabet: diğer erkeklerle kurulan ilişkide basit bireyselliğin yerini rekabetçi 

bireyselliğin almasına olanak sağlamaktadır.  

3. Kadının cinsel nesneleştirilmesi: Erkek bireyciliğinin diğer erkeklerle kurulan 

ilişkiler yoluyla bir anlam kurulmakta ve devam ettirilmektedir. Erkek bireyselliği 

sadece erkekten farklı olmasıyla kurulmaz aynı zamanda ondan iyi olmasıyla 

kurulmaktadır.  

 

2.4.3. Erkek Bedeni 

Sosyal bilimlerde son dönem çalışmalar bedeni bir inceleme nesnesi olarak 

ele almış ve bedenin toplumsal cinsiyet, cinsellik ve iktidarın sorgulanmasındaki 

önemini ortaya koymuştur. Özellikle Michel Foucault’nun çalışmaları bu alandaki 

diğer çalışmaların da önünü açmış, beden üzerine doğaya atfedilerek açıklanan 

özelliklerin sorgulanmasını sağlamıştır (68, s. 30). Bu çerçevede bedenlerin spor, 

eğitim ve tıp gibi geniş ölçekli kurumlarca nasıl disipline edildiği incelenmiştir. Bu 
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çalışmaların kiminde bedenler sembolik ya da inzibati olarak sadece toplumsal 

süreçlerin nesneleri olarak anlaşılmaktadır. Fakat Connell (68, s. 40)’a göre bedenler 

aslında toplumsal süreçte aktif katılımcılardır. Bedenler öznelerdir ve toplumsal 

olarak inşa edilmiştir. Biyolojist yaklaşımlar ya da tersine bedeni sadece toplumsalın 

nesnesi olarak ele alan çalışmalar bu iki alanı birbirinden ayırmaya çalışmaktadırlar. 

Fakat Connell (68)’a göre aslında bedenlerin bu iki yönünü birbirlerine indirgemek 

mümkün değildir, bu anlamda sadece makine bedenler ya da kanvas bedenlerden 

bahsedilemez (s. 47). Bedenler biyolojik varlıklar olarak toplumsal pratikler ve 

insanların günlük hayatında yaptıkları yoluyla birbirleriyle ilişkilidirler.  

Aynı zamanda bedenler kişinin kendisi ile toplum arasında köprü kurduğu 

aracılardan biridir. Bu anlamda yalnızca toplumsallaşmanın ürünleri değildir fakat 

aynı zamanda benliğin dinamik projeleridir (35, s. 13). Beden bu durumda öz-kimlik 

ile toplumsal kimlik arasındaki anahtar aracıdır. Bireysel kimliğin fiziksel 

ifadeleridir. Shilling (233)’e göre beden projeleri bireylerin üzerinde çalıştıkları ve 

beden kimliklerini kurdukları projelere dönüşmüştür (233). 

Connell (68) bedenlerin biyolojikliği ile toplumsallığının nasıl örtüştüğünü 

şöyle açıklamaktadır: “Geniş ve küçük, yaşlı ve genç, hasta ve iyi, doymuş ve aç 

bedenler vardır. Toprağa bulanmış ciltler vardır ve pahalı kremlerle yumuşatılmış 

ciltler vardır; sıralar ve tezgahlar ardında kalmış sırtlar vardır, ama hepsi yaşlanırlar” 

(s. 46). Bedenlerin biçimlendirilmiş toplumsal yapılar içinde içerildiği ve hitap 

edildiği alanlarda da bedenler biyolojik varlıklarıyla bulunmaktadır. Bedenlerin 

maddesellikleri maddi kapasitelerini de içererek, doğarak, süt vererek ve haz duyarak 

mesele olmaya devam etmektedir.  Connell (68), Kemper’ın testesteron çalışmasının 

tek başına biyoloji ve toplumsallığın bedeni açıklayamayacağını açıkça gösteren bir 

çalışma olduğunu belirtmektedir. Testesteron bir hormon olarak vardır fakat 

testesteron oranının kişinin toplumsal ve iş dünyasındaki konumuna göre değiştiğini 

ortaya koyan çalışma toplumsalla biyolojinin nasıl bir etkileşim içinde olduğunu 

açığa çıkaran bir çalışmadır.  

Bedensel süreçler ve toplumsal yapılar arasında devamlılık ve döngüsel bir 

hareket mevcuttur. Bu döngüler tarihsel zaman içinde oluşmaktadır ve zamanla 

değişmektedir. Bu süreç Connell tarafından cisimleşme olarak tanımlanmaktadır (68, 

s. 46). Bedenler bu bakış açısıyla görüldüğünde bu cisimleştirme bedenlerin 
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düşünümsel pratiği (body reflexive practice) olarak da görülebilmektedir. Bu 

anlamda bedenler hem özneler hem de nesneleri oluşturmaktadır (68, s. 46).  

Bu tarihsel gelişim içinde toplumsal cinsiyet bedenselliğin önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet bedenlerin tarih içine çizilmesinin bir 

yoludur ve bedenler toplumsal cinsiyet örüntülerinin oluşturulmasına dönük 

alanlardır. Bu süreçlerin nasıl gerçekleştiğinin önemini incelerken erkekliklerin 

politikasında ve inşasında şiddet (256) ve beden kültürünü (158) kaydetmek 

önemlidir. Toplumsalın içine doğduğu andan itibaren bedenleri belirleyen toplumsal 

cinsiyet ile bedenin kurduğu ilişki geniş, karmaşık ve kurumsal bir düzeni 

içermektedir. Toplumsal cinsiyete anlamını veren ve bedenlerle ilişkiye giren tüm bu 

düzendir (68, s. 39).  

Toplumsal cinsiyetin içinde erkekliğin beden içine ilişikliği çatışmalarla ve 

gerilimlerle dolu toplumsal bir süreçtir; hatta fiziksel erkeklik dahi biyolojik bir 

gerçek olmaktan çok tarihi bir olgudur. Süreç içinde eylemler ve ilişkiler yoluyla inşa 

olarak tarihsel değişimlerle birlikte değişmektedir (Connell, 1983, s. 30). Gerçek 

erkeklik olarak ifade edilen tarihsel inşa daima erkeklerin bedeninden hareketle 

oluşturulmaktadır (62). Bu tarih içinde eril toplumsal cinsiyet, duruşlar ve hareket 

biçimleri üzerine kurulmuştur.  

Bugünkü ifadesiyle de erkekliğin bedensel anlamı, basit bir şey değildir. 

Boyu, posu, şekli ve hareket alışkanlıklarını, belirli fiziksel becerilere sahip olmayı 

ve belirli becerilerin eksik kalmasını, kişinin kendi beden imajını, bunun öteki 

insanlara sunuluş biçimini ve bu insanların buna karşılık verme biçimlerini, kişinin 

bedeninin çalışma ve cinsel ilişkilerdeki işleyiş biçimini içermektedir. Bunların 

hiçbiri hiçbir anlamda xy kromozomların sonucu değildir. (60, s. 122-123). 

Erkekliğin bedensel anlamı toplumsal pratiğin kişisel tarihi, toplumdaki yaşam 

çizgisi aracılığıyla gelişmektedir (s. 123).  

Toplum, erkekliğin ve kadınlığın fiziksel gösterenlerini inşa etmektedir. Bu 

sayede erkek cinsiyeti ve kadın cinsiyeti işaretlenir. Bu gösterenler kadınlar için 

göğüsler ve dar bir vücut, erkekler için geniş omuzlar ve daha kaslı bir yapıdır.  

Butler (43)’a göre toplumun bedeni nasıl anladığı genellikle, kanunlarla ve 

kurumlarla temellenmiş geçmişte oluşmuştur. Bu kanunlar ve normlar erillik ve 
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kadınlık bağlamında neyin uygun olduğunu, neyin kabul edilebilir olduğunu 

belirlemektedir 

Shilling (1993)’e göre yüksek modernlik insanları ve toplumları eşi 

görülmemiş bir şekilde bedenin bireyselleşmesine yönlendirmektedir. Bedenin 

anlamı sembolik değerindedir ve bu semboller, bedenin özelleşmesi anlamına 

gelmektedir. Tüketim toplumunda Bourdieu (31)’nün deyimiyle sembolik 

sermayenin kaynağı bedenin ne yapabildiğinden çok nasıl göründüğüdür. Bu yüzden 

kas ve kaslılık fetişize edilmiştir. Özellikle genç erkekler için manüel işlerin daha az 

olduğu bir ortamda, daha az fiziksel güç isteyen işlerin olduğu bir dönemde aşırı 

gelişmiş kaslar sınıfsal yananlamlardan gelen semiyotik anlamlarından soyunmuştur. 

Artık manüel işlere katılımın anlamını içermemektedir (233).  

Sporda ise bedenler diğer alanlarda olduklarından daha çok işlevleri ile 

bulunmaktadırlar. Gill ve diğerleri (103)’nin yaptığı çalışmada sporcuların 

bedenlerini çok daha fazla inşa ettikleri ortaya çıkmıştır. Çalışma bedenin yüzeyinin 

bir proje olarak kuruluşunu ve özellikle genç erkekler için kimliğin anahtar 

kaynaklarından biri haline gelişini incelemektedir.  Görüşmelerde bireysel yaşamda 

önemli anlar sorgulanmıştır: ilkokuldan ortaokula geçiş, ilk cinsel ilişki, evden 

ayrılmak, ve bedenle ilgili olanlar; beden değişimleri ve beden bakımı. Çalışmanın 

sonucunda ortaya çıkan, diğer erkeklerden farklı olarak bedenlerini denetleyen ve 

daha yoğun olarak inşa eden sporcuların bedenlerinin biçimi ile sportif gereklilikler 

dışında da ne kadar ilgili oldukları ilgi çekici bir olgudur. Sporda uzmanlaşmış iş ve 

bütün performans bedenin fiziksel performansına dayanmakta ve ona referans 

vermektedir. Buna bağlı olarak bedenler spor alanında fiziksel antrenmanlar yoluyla 

modifiye edilmektedir.  

 

2.4.4. Bedenin Merkezde Olduğu Homososyal bir Alan Olarak Spor ve 

Erkeklikler 

Đnsan etkinliklerinin büyük bir bölümü kurumsal olarak bağlıdır. Üç kurum –

devlet, iş yeri/emek marketi ve aile topluluğu- toplumsal cinsiyetin çağdaş 

örgütlenmesinde özel bir öneme sahiptir (61). Yukarıda bedenle ilişkisi anlamında 

tartışılmaya başlanan ve bir meslek alanı olan spor, bir toplumsal kurum olarak 

erkekliğin yeniden üretilmesinde özel bir anlama sahiptir (255). Hatta Messner 
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(191)’ya göre spor toplumsal kurumlar içinde en erillerindendir. (s. 2).  Hegemonik 

erkekliğe dair çalışmalar içinde,  erkekliğin inşasında sporun rolü ve onun erkekliğin 

hegemonik biçimlerinin gelişmesinde katkısı üzerine artan sayıda çalışma mevcuttur. 

Normatif erkeklik davranışı olarak saptanan bu davranış biçimi spor alanına çok 

kolaylıkla devşirilmiştir; kazanmak için sahaya çıkan sporcuların her ne pahasına 

olursa olsun mücadeleye devam etmesi bu yolda cesaret ve sertlikten ödün 

vermemesi gerekmektedir (187).  

20. yy boyunca hegemonik erkekliğin yeniden kurulmasına katkıda bulunan 

bir kurumun toplumsal cinsiyet üzerine eleştirel bir feminist literatürün oluşmasını 

sağlayan anahtar alanlardan biri olması ironik görünebilir (117, 120, 121, 255). 

Gerçekte, spor toplumsal cinsiyetleri çalışmak ve hatta sarsmak için çok uygun bir 

alandır çünkü spor pratiğinde ve ideolojisinde bedenin aşırı merkeziliği toplumsal 

cinsiyetin toplumsal inşasını aydınlatmayı ve eleştirel olarak incelemeyi 

kolaylaştırmaktadır (60, 175).  

Farklı toplumlarda sporun rolünü anlamak için yazılan onca bilimsel 

çalışmaya rağmen, Batı da dahil pek çok toplumda sporu anlamlandırmada ortak 

eğilim onu bir doğal alan gibi anlamaktır ve bu eğilim aslında araştırmacılar için 

sporu kimlik, erkeklik ve bedeni anlamak için bir anahtar alan olarak karşımıza 

çıkarmaktadır (273).  Spor erkek ve kadın bedenlerinin gerçek anlamda inşa olduğu, 

sınırlarının göründüğü ve gösterildiği, kapasitesinin tartışıldığı son derece görünür 

bir forumdur. Bu yüzden, “kadınlığın” olduğu kadar “erkekliğin” de tartışıldığı 

anahtar alanlardan biridir. (190, s. 314). 

Tarihi olarak da spor, erkekler ve erkekliklerle yakından ilişkilidir, hatta 

birçok Batı toplumunda bu ikisi eş anlamlıdır (187, 276). 19. yy ve 20. yy boyunca 

sporun toplumsal öneminin tarihi analizlerinde, sporun erkek homososyal bir anahtar 

kurum olarak işlev gördüğünü, bu kurum içinde erkeğe dair erdemlerin ve 

özelliklerin kadınsılaşmanın toplumsal, politik ve ekonomik süreçlerinden 

kaçınmanın bir yolu olarak öğrenildiği ve yansıtıldığı kabul görmektedir (47).   

Bugün sporun hiper metalaşması spor kültürünün oyuna dair (ludic) 

unsurlarının altını oymuştur fakat sporun erkek kültürü içindeki önemli yeri varlığını 

korumaktadır; hareket içinde erkek bedenlerinin sergilenmesinin devamlılığına ve 

tekrar tekrar üretilmesine olanak tanımaktadır. Bedenlerin birbirleriyle stilize 
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rekabeti spor içinde sergilenmektedir. Bu yarışmalarda, fitness ve takım çalışmasıyla 

gelen üstün bir güç ve planlama, pratik ve kurumsallaşmayla gelen üstün bir 

becerinin birleşimi söz konusudur. Bu iki güç kazanmaya yönelik bir araya 

gelmektedir (187). Tüm bu güçlerde üstünlük ise “doğal olarak” erkeklere ait 

varsayılmaktadır. 

Spor bu noktada erkeklerin üstünlüğünün ve yönetme hakkının sembolik 

kanıtı olarak işlev görmektedir. Aynı zamanda beden performansları bu yapılarca en 

uç noktalara çekilmeye çalışılmaktadır. Koşmak, atmak, atlamak ve birbirini itmek 

tamamen spor değildir. Bu performanslar sembolik, kinetik, toplumsal ve bedensel 

olduğu gibi aynı zamanda birbirine bağlıdır. Messner (187)’e göre bu yüzden 

erkekler beden yoluyla erkekliğe farklı anlamlar yüklemeye çalışmaktadır. Bu 

anlamlandırmalar üç kategoride değerlendirilmektedir. Birinci kategoriye göre 

erkekliği cinsel gücünü hala yitirmediği üzerinden şekillenebilir. Đkinci kategoride 

erkekliğin farklı anlamları kullanılarak, bağımsızlık ve denetim gibi duygular 

sahiplenilebilir. Üçüncü kategoride ise tüm hegemonik erkeklik değerlerini redderek 

farklı bir erkeklik kurmak amaçlanabilir ama toplamda hiçbiri erkekliği inkar 

etmemektedir.  

Spor ise erkekliğin egemen değerlerinin beden yoluyla kurulmasının en 

doğrudan araçlarından biridir fakat sporun eril kültürü yeniden üretmesinin derecesi 

spor türüne göre de değişiklik gösterebilmektedir. Connell(59)’ın gözlemine göre her 

sporun talepleri güç ve beceri arasında özel bir dengeyi içermektedir. Daha çok 

gücün talep edildiği sporlar daha fiziksel olarak egemen olmayı gerektirmektedir. Bu 

durumda fiziksel gücün önde olmasıyla, hegemonik erkeklik ve var olan toplumsal 

cinsiyet düzeninin savunusunun bir parçası olarak spor kültürü kamusal olarak 

kutlanmaktadır. Amerika’da yapılan araştırmalarda eril davranışın, futbol, Amerikan 

futbolu, rugbi, hokey gibi gücün, kuvvetin, egemenliğin ve şiddetin sporun tanımının 

içinde olduğu sporlarda daha çok görünür olduğu ortaya konmuştur (120, 255). 

Yine Weinstein, Smith ve Wiesenthal (272) tarafından erkeklik ve şiddet 

üzerine yapılan ve rugbi ve hokey alanını inceleyen çalışmada, rugbinin sembolik 

olarak erkekliğin sporda ifade edilişinin bir örneği olduğu ifade edilmiştir. Hokey bir 

erkek oyunudur ve ancak “erkeklerden” oluşan bir takım kazanmaktadır. Brannonun 

altölçeğinin uygulandığı erkeksilik ölçümünde yüksek skorlar alan oyuncuların 
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buzda şiddet içeren davranışları daha çok göstermesinin olası olduğu ve yaşı daha 

büyük oyuncuların erkeksilik ölçümünde daha yüksek skorlar aldığı ortaya çıkmıştır. 

Bu oyuncuların sahada şiddet göstermesi daha olasıdır. Son olarak ortaya konan bir 

başka bulgu, daha fazla şiddet uygulayan oyuncuların koçları tarafından daha yeterli 

bulunduklarıdır. Her ne kadar bu araştırmacılar toplumsal cinsiyet rolü kuramına 

dayanarak çalışmalarını oluşturmuş olsalar da spor ve şiddet ilişkisine ilişkin fikir 

vermesi açısından ilginç verilere ulaşılmıştır. Ama böyle bir çalışmada durağan bir 

erkeklik rolü üzerinden değerlendirme yapmak yerine hem bulunduğu coğrafyanın 

hem de spor dalının kültürünü değerlendirerek erkeklik çalışması yapmalıdır. Çünkü 

toplumsal cinsiyet kimlikleri değişken ve ilişkisel niteliktedir. 

Lois Bryson’a göre spor, erkek egemenliği yalnızca kadınları dışlayarak ve 

marjinalleştirerek değil, aynı zamanda erkekler ve erkekliğin değer verilen 

becerilerle birlikte değerlendirilmesi ve onaylanmış saldırganlık, güç ve şiddetin 

kullanımı yoluyla da sağlanmaktadır. Modern spor bu anlamda erkekliğin güçle 

eşitlenmesini doğallaştırmış ve duraksayan ve sarsılan erkek egemenliğini 

meşrulaştırmıştır. 

Erkek sporcu bedenine yatırım yapan iktidar, savaş ve dövüş, çatışma, 

karşılaşma, strateji ve taktiklerin birleştiği bir askeri söylem içinde erkek sporlarını 

ele alırken, tersine kadına uygun sporlar, jimnastik, senkronize yüzme, buz pateni 

gibi denge, koordinasyon, esneklik ve zerafet üstünde durmaktadır, böylece 

kadınsılığın popüler imgelerini idealize etmektedir (121). Kadınlar eril sporlarda 

görünüyorsa da buralarda rolleri ancak performans gerektirmeyen, bastırılmış 

rollerde, taraftarlar, kulüplerini destekleyiciler, ponpon kızlar ya da bilet toplayıcıları 

olarak yer almaktır. Kadınlar geleneksel olarak çok güç, saldırganlık ve beden teması 

gerektiren sporlardan dışlanmıştır.  Ama aynı zamanda saldırganlık ve güç 

gerektirmese de golf, balıkçılık, snooker, dart gibi erkek serbest zamanında, kolektif 

erkek davranışı için önemli olan alanlarda da hoş karşılanmazlar. Spor yapısında 

bulunan toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmanın keskinliği ve meşruluğuyla çok açık 

bir biçimde geleneksel erkek ve kadın toplumsal cinsiyet kimliklerini ve evde ve işte 

var olan cinsiyetçi iş bölümü fikrini desteklemektedir (121).  
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Erkeklerin Toplumsallaşma Sürecinde Sporun Rolü 

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi spor, küçük yaştan itibaren, 

erkek ve kız çocuklarının toplumsallaşma sürecinde eril gücün normlarını ve dişil 

zayıflığı doğallaştırmaktadır ve bu yolla kadınların ve erkeklerin bedenlerini aktif ya 

da pasif olarak yaşamalarını öğreten gelişimsel pratiklerin yeniden üretilmesine 

katkıda bulunmaktadır (279). 

Lever (174)’e göre spor, erkek çocuklarına kamusal yaşamda başarılı bir 

biçimde rekabet etmek için gerekli olan beceri ve tutumları öğrettiği için, kız 

çocuklarının dışlanmasını kolaylaştırmakta ve onları adaletsiz bir biçimde erkeklerle 

rekabet etmek için gereken yeteneklerden mahrum bırakmaktadır. Sabo ve Runfola 

(223) ise sporun, erkek çocuklarını ve genç erkekleri yıkıcı bir erkek cinsiyet rolüne 

sosyalize ettiğini belirtmişlerdir. Sporun buradaki birincil işlevi yetişkin erkeklerin 

üstünlüğünü ifade eden, rekabet, iş ve başarıya dayanan geleneksel değerlerinin 

öğretilmesi ve desteklenmesidir. Böylece spor yoluyla, erkek çocukları erkek olmak 

üzere eğitilmekte ve böylesi katı bir rol tanımı etrafında oluşan toplumsal tutum ve 

beklentileri karşılamayı öğrenmektedirler.  

Sonuç olarak, spor, egemen kültürün bir aynasıdır ve cinsiyetçi kurumlar 

arasında bağdır. Batılı ülkelerde, ideal erkelik imajları, en sistematik biçimde 

rekabete dayalı spor kanalıyla oluşturulmakta ve özendirilmektedir. Yetişkinler 

çoğunlukla katılımcıdan çok izleyici de olsa, küçük çocuklar çok fazla sportif 

oyunlar oynamakta ve bu alandaki başarılara çok önemli bir şey olarak bakmaları 

öğretilmektedir. Futbol, kriket ve beyzbol gibi oyunları iyi oynamada içerilen ve sörf 

gibi oldukça bireyselleştirilmiş spor dallarında da temel olan) güç ve yetenek 

kombinasyonu, ergenlik çağındaki bir çocuğun yaşamının güçlü bir biçimde 

kateksisin etkisi altına giren yönünü oluşturur. Bazıları bunu reddetse de birçok kişi 

için belli bir oyundan çok daha geniş bir ilgiye sahip bir bedensel eylem modeli 

olmaktadır. Kısacası bu tür yetenek, kişinin erkeklik derecesini değerlendirme 

aracına dönüşmüştür (60, s. 123) 

Sporda erkekliğin inşası kurumsal ortamların önemi de göstermektedir. 

Messner (187) erkek çocuklarının rekabete dayalı sporlarda oynamaya 

başladıklarında sadece oyunu öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda örgütlü bir 

kuruma girdiklerini belirtmiştir. Sadece çok küçük bir azınlık profesyonel sporcular 
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olarak zirveye ulaşmaktadırlar; sonuç olarak spor dünyası yoluyla erkekliğin üretimi 

hiyerarşik, rekabetçi yapı tarafından şekillendirilmektedir, erkekliğin yapımına bu 

şekilde en uç seviyede hizmet etmektedirler. Gary Fine’ın belirttiği gibi sadece 

tekeller değil, aynı zamanda Amerikan devleti de erkek çocuklarının Little League ‘i 

yoluyla bu sisteme dahil olmaktadır. (62) 

Genç erkekler için spor toplumsal cinsiyetin yapılması için (274) ideal bir 

yerdir ve erkekliğin toplumsal olarak onaylanmış bir biçimde gösterimine olanak 

sağlamaktadır (274). Özellikle okul sporlarında erkek çocuklar için spor, onların 

erkekliğini ölçen kriterlerinden biridir ve sportif hüner, soyunma odasından nefret 

eden erkek çocukları için dahi bir sınavdır. Hegemonik örüntüyü reddeden erkek 

çocuklarının bunun için ya müzakere etmesi ya da kavga etmesi gerekmektedir. 

Erkek çocuklarının spor yoluyla kurdukları birliklerin dışına kurmak zordur. Bu 

prestij sağlayan ve avantajları olan konum, dışına çıkmak istendiğinde bir engele 

dönüşmektedir (62: s. 37). 

Bu sebeple Sabo ve Runfola (223) sporun erkekleri, erkeklerin yetişkin 

dünyasında önemli olan birçok değere, tutuma ve beceriye toplumsallaştırarak onlara 

avantaj sağladığını kabul etmektidirler fakat eril bir biçimde kurulmuş spordaki 

egemen değer ve becerilerin erkek cinsiyet rolünü dar bir şekilde tanımladığı için, 

erkekleri de sınırladığını ve ilk önce sağlıklarına zarar verdiğini savunmaktadırlar. 

 

Bedenin Araçsallığı ve Spor 

Messner (187, s. 62)’e göre kurumsal erkek, bedenini bir araç olarak görmek 

yönünde cesaretlendirilmektedir. Araçsal erkek yabancılaşmış bir yaratıktır çünkü 

çok fazla hedef yönelimlidir (işinde ve kişisel ilişkilerinde) ve diğer insanları sıklıkla 

şekillendirebileceği nesneler gibi görmektedir, onlar hedeflerine ulaşmak için mağlup 

edilmesi gereken nesnelerdir. Spor ise bu fikri geliştirmektedir. Chase (51) bu 

araçsallaşmayı sporun birincil hedeflerinden biri olarak tanımlamaktadır ve makine 

gibi itaatkâr bedenler meydana getirmenin bir yolu olduğunu belirtmiştir (s. 223). 

Araçsal akılcılığın en uçtaki uzantısı kişinin kendi bedenine yabancılaşmasına 

sebep olmaktadır. Kendi bedenini bir makine gibi, belli bir sona ulaşmak için gerekli 

bir görev yolunda kullanabileceği bir araç gibi görmektedir (186, 187). Hassas 

duygular (başkalarına karşı ve kendine karşı) bastırılması ya da üstünde çalışılması 
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gereken duygular gibi görünmektedir. (187) Bu yüzden Connell (64)’ın sporcular 

bedenlerini ne pahasına dönüştürmekte ve modife etmektedir? neden bedenlerni 

incitmekte, sakatlanma ve ağrıya katlanmaktadır?  sorularının cevabı eril bir ortamda 

bedenin araçsallaştırılmasının karşılığının başka türlü olamayacağıdır.  

Fakat aslında bu aynı zamanda hegemoninin hegemoniye sahip olana güç ve 

iyilik getirdiği fikrinin bir yanılgı olduğunu da görünür kılmaktadır. Hegemoni 

toplam kontrol anlamına gelmemektedir. Otomatik değildir ve sekteye uğrayabilir, 

hatta kendi kendisini sekteye uğratabilir. Örneğin sportif yiğitlik fazla 

kışkırtıldığında bu sporculara zarar veren bir noktaya gelebilir. Messner (187) 

Amerikan futbolunda fazla haşin olan şiddetin sporculara nasıl zarar verdiğini ortaya 

koymuştur. Diğer oyuncular kötü bir biçimde sakatlandığında sporun kendi imajı 

zarar görme ihtimaliyle karşı karşıya kalmaktadır (62). 

Araçsallaştırma kurallara uyduğunu düşünen bedenlerin uyguladığı şiddeti de 

meşrulaştırmaktadır. Messner (187) kadın ve erkek sporcularla yaptığı çalışmasında 

kadınların sporda şiddeti hoş karşılamadığını, ilişkilerini bozmasından çekindiğini, 

erkeklerin ise kurallar içinde bir şiddeti onayladıklarını hatta kurallarla düzenlenmiş 

bir şiddetin dışavurumunun yararlı olabileceğini düşündüklerini ortaya koymuştur. 

Dolayısıyla Bourideu (31)’nun belirttiği gibi kazanma isteğinin kurallar dahilinde 

nasıl düzenlendiğinin öğrenildiği yerdir spor.  

Sporda şiddet her zaman toplumsal bir problem olarak görülmüştür. Fakat bu 

problemi tanımlarken meşru görülen şiddet nedir, meşru görülmeyen şiddet nedir 

sorusu spor alanında sıklıkla sorulan bir sorudur. Toplumsal kabullere göre organize 

spor, genellikle toplumsal olarak kabul edilmiş ve insan özüne ait görüldüğü için 

doğal görülen bir şiddetin ifade alanı bulabildiği, kabul edilebilir bir bağlam 

sunmaktadır. Örneğin katarsis kuramları bunu destekleyen kuramları oluşturmaktadır 

(196).  

Popüler sporların çoğunda istenen sonuçlara ulaşmak belli bir miktarda 

şiddetin kullanılması kabul edilmektedir. Bu etkinliklerde insan bedeni rutin olarak 

diğer bedenlere karşı kullanılan bir silaha dönüşmektedir. Bunun sonucunda acı, 

ciddi yaralanma hatta ölüm karşılaşılan sonuçlardır (186).  
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Spor ve Toplumsal Cinsiyet Düzeni 

Şu an feminist spor bilimciler arasında spor kurumunun, erkeklerin egemen 

olduğu ve erkeksi yönelimli cinsiyetçi bir kurum olduğu kabul görmektedir. Tabii 

erkeklerin sporda tarihsel ve çağdaş deneyimlerine atılacak yüzeysel bir bakış sporun 

sadece erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarını sağlayan bir kurum olarak görmenin 

fazla basitleştirme olacağını önerebilir. Sporun bir toplumsal kurum olarak 

yükselişinin (geç 19. yy-erken 20. yy) en azından erkeklerin sınıfıyla, diğer 

erkeklerle ırk ilişkileriyle yakından ilişkili olduğu görülmüştür (187). 

Bu durumda sporun bir yandan toplu olarak kadınların erkekler tarafından 

ezilmesine dayanan bir kurum olduğunu söyleyen feministlerin düşünceleriyle, 

sporu, ırk, etnisite, sınıf gibi farklı toplumsal kategorilerin iktidar çatışmalarının 

yaşandığı bir alan olarak görenlerin düşüncelerinin birbirleriyle çeliştiği söylenebilir. 

Oysa bu ikisinin birbiriyle çeliştiğini söylemek ancak bu farklı toplumsal 

hiyerarşilerin arasında spor alanında bir egemenlik biçiminin diğerinden üstün 

olduğunu varsaymak anlamına gelir. Feminist kuramcı Sandra Harding’in tartıştığı 

gibi toplumsal geçekliğin daha kesin bir resmi ancak farklı kesişimlerin –ırk, sınıf, 

toplumsal cinsiyet gibi- içsel “içerici” bir anlayışıyla gerçekleşebileceği 

vurgulanmalıdır. Connell’ın toplumsal cinsiyet düzeni kavramı böylesi bir kuramın 

gelişimi için iyi bir başlangıç noktası oluşturmaktadır (187). Connell (60, 62) 

erkeklerin kadınların ezilmesinden faydalanacaklarını fakat verili herhangi bir tarihi 

anda, rekabet eden erkekliklerin de –kimi hegemonik, kimi marjinalleştirilmiş- 

olacağını belirtmiştir. Hegemonik erkeklik kavramı, bugün egemen olan biçim 

olarak, kadınlarla ilişkisiyle olduğu kadar farklı ezilen erkekliklerle ilişkisiyle de 

tanımlanmıştır. Dolayısıyla spor kurumunun hem erkekliğin egemenliğini 

güçlendiren, hem de erkeklikler arasındaki hiyerarşiler yoluyla farklı toplumsal 

kategorileri de besleyen bir kurum olması toplumsal cinsiyet düzeni içinde 

açıklanabilirdir. Böylece spor üzerinden hem kadınlarla ayrım meşrulaştırılmakta, 

hem heteroseksizm hem de ırk, etnisite ve sınıf farklılıkları yeniden üretilmektedir 

(187). Spor bu anlamda özellikle erkekleştirici pratikleri kuşatan toplumsal yapıların 

bazı önemli özelliklerini yoğunlaştırmaktadır.  

1970’lerin ve 1980’lerin feminist tarihçileri ve sosyologlarının dikkati çektiği 

bir başka gerçek apaçıklığına karşın büyük ölçüde görmezden gelinmiştir: Spor 
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içinde anlam ve iktidar çerçevesindeki çatışmalar neredeyse tamamen erkekler 

arasında geçmektedir. Sporda erkekler ve kadınlar arasındaki ayrım farklı ulusların, 

toplumsal sınıfların ve ırkların arasında olduğundan çok daha geniştir, çok daha 

köklüdür ve keskin bir biçimde tanımlanmıştır (187, s.13). Fakat sporun kolonyal, 

sınıfsal, ve ırka dayalı iktidar ilişkilerinin oynandığı bir kurum olarak tanınması 

önemlidir.  

Söz konusu yapılardan biri sınıf ilişkileridir. Spordaki bireysel rekabet sistemi 

son dönem Olimpiyat ve spor kültürü analizlerinin de gösterdiği gibi, gelişkin 

kapitalizmde belirli bir biçim almaktadır. Bu noktada erkekliğin bedensel anlamının 

hedefi her şeyden önce, erkeklerin kadınlar karşısındaki üstünlüğüdür ama kadınlara 

egemen olunması için gerekli olan hegemonyacı erkekliğe bağlı güçlülük 

duygusunun, öteki erkek gruplarına karşı da duyulması gerekmektedir (60, s. 123). 

Messner (187)’e göre spor aslında toplumda ayrıcalıklı kategorilerin bu 

ayrıcalıklarını doğallaştırmaları için önemli bir araç olarak kendini kurmaktadır. 

Daha spesifik olarak erkekliğin kültürel olarak egemen kavranışı, spor içinde ve spor 

yoluyla meşrulaştırılmıştır. Daha 19 ve 20. yüzyıllarda sosyal Darwinizme dayanan; 

rekabetçi ve meritokratik sistemin (en iyi adam kazanabilir) içinden çıkan doğal 

hiyerarşi inanışı var olan üst ve orta sınıf beyaz erkeklerin sınıf ve toplumsal cinsiyet 

ayrıcalıklarını desteklemektedir. 

20. yüzyılda kolonilerden, farklı ırk ve etnik gruplardan yoksul ve işçi sınıfı 

birçok erkek artan sayıda spora katılmaya başlamıştır (187. Egemen grubun erkekleri 

tarafından kuralları koyulan bu oyunu öğrenmeye başlayan kolonilerde ezilen 

grupların erkekleri sporu bu farklı ezilme biçimlerine karşı çıkmak için 

kullanmışlardır. Bu dönemde de spor çekişmeli ulusal, sınıfsal ve ırksal ilişkilerin 

alanıdır fakat erkekliğin hegemonik kavranışı erkekleri birbirine bağlamaktadır (187. 

Sonuç olarak sporu anlamak erkek bir homososyal dünyayı ve erkeksi 

iktidarın cisimleşmiş halini anlamak manasına gelmektedir. Bunun dışında eril 

heteroseksüelliği inşa etme ve meşrulaştırmadaki rolü de hegemonik erkekliğin 

inşasına ilişkin önemli ipuçları taşımaktadır. Fakat sporu sadece bunlarla anlamak 

hegemonik erkekliğe yönelik eleştirilerde olduğu gibi statik bir tanım yaparak süreç 

ve eylemleri görmemek anlamına gelmektedir. Sporun gündelik yaşamdaki icrasına 

bakmak sadece hegemonik olanın inşasına değil, aynı zamanda birbiriyle ve 
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hegemonik erkeklikle çatışan pratiklere, toplumsal hiyerarşinin farklı ezilme 

biçimleriyle iç içe geçmiş bir kuruma bakmak ve farklılıkları görmek anlamına da 

gelmektedir. 
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3. YÖNTEM 

 

3.1. Neden Nitel Yöntem? 

Toplumsal cinsiyetin ve özelde erkekliğin literatür çerçevesinde 

kavramsallaştırılması ve buna özel araştırma soruları, toplumsal cinsiyetin 

(erkekliğin) kurulumunu bir süreç olarak ele almayı ve bununla birlikte yapı ve 

öznenin toplumsal etkileşimini ele alan bir araştırma desenini gerektirmektedir (263). 

Erkekliğin kurulumunda egemen olanı temsil eden hegemonik erkeklik ve öteki 

erkeklikler arasındaki ilişkileri ve inşaları, farklı toplumsal yapıları da dikkate alarak 

incelemeyi amaçlayan bu çalışma Connell’ın kuramından yola çıkmaktadır. Connell 

(72)’a göre özne, eylemini bir yandan farklı kurumlarda ve kişisel düzeyde 

hegemonik erkeklik içinde konumlandırmayı kabul edip yeniden üretebilirken, aynı 

zamanda ondan farklılaşan pratikler üretebilmekte ya da ona karşı çıkıp mücadele 

edebilmektedir. Bu durumda egemen normların yeniden üretilip üretilmediğini ya da 

hangi biçimde üretildiğini görebilmek için öznenin eylemine bakmak gerekmektedir. 

Spor bu anlamda, bireyin eyleminin en rahat gözlendiği ve toplumsal olgulara ışık 

tutacak biçimde analiz edilebileceği toplumsal kurumlardan biridir (31).  

Bu çalışmada belli bir spor dalında erkekliğin nasıl inşa edildiğine bakmak 

için hem yapısal belirleyicileri dikkate alan, hem de öznenin deneyiminin ve 

anlamlandırma süreçlerinin anlaşılmasına yönelik bir yöntem olarak niteliksel 

araştırma yönteminin kullanılması tercih edilmiştir.  

 

3.2. Bir Çatışmalar Alanı Olarak Erkeklikler Çalışması Yapmak: Yöntemin  

       Kuramsal Arka Planı ve Kullanılan Kavramlar 

Başından itibaren çalışmanın merkezinde şu sorular bulunmaktaydı: 

Güreşçilerle yapılacak bir çalışma Türkiye’de hem spor sosyolojisinde hem de 

erkeklik çalışmalarında hangi sorulara cevap bulunmasını sağlayacak? Bu anlamda 

erkeklikler meselesini incelerken neden güreşçilerle çalışıldığının cevabını bu 

çalışma verebilecek mi? Bu sorulara cevap verilmeye çalışılırken ulaşılması 

hedeflenen bilginin, tek başına toplumsal cinsiyet düzenini sarsmaya yönelik bir 

iddiası elbette bulunmamaktadır. Fakat erkekliğe ilişkin tartışmaya katkıda bulunmak 

ve düşünme sürecine farklı boyutların da katılmasını sağlamayı ummaktadır. Bu 
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yapılmaya çalışılırken hedeflenen bir diğer boyut, ilk bakışta hegemonik erkeklik 

pratiği gibi görünen bir sporun eyleyicilerinin sınıfsal ve coğrafi konumları 

sebebiyle, aynı zamanda öteki erkekliklere ilişkin inşaların da bir parçası olduğunu 

görünür kılmaktır.  

Bu sebeple çalışmada öncelikle Connell’ın kuramı çerçevesinde erkeklikler, 

kurulu/sabit yapılar olarak ele alınmamış, basit homojen bir örüntüye ulaşılmaya 

çalışılmamıştır. Kişinin hegemonik erkekliği öğrendiği toplumsallaşma süreci içinde 

dahi çatışmalı pratiklerin bulunabildiği, erkeklikler söz konusu olduğunda onunla 

birlikte yürüyen farklı olasılıkların olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca 

Connell (69)’ın altını çizdiği gibi, bir erkekliğin bir kurum içinde tesisi sırasında 

çatışmalı erkeklik deneyimlerinin bir arada bulunabildiği kabul edilmiştir.  

Bu bağlamda erkekliğin inşa sürecinin heterojenliğini göstermek, öznelerin 

toplumsal cinsiyet dışındaki konumlarını da görünür kılmayı gerektirmektedir. 

Dolayısıyla farklı toplumsal kategorilerin kesişiminin erkekliğin inşasına nasıl 

yansıdığının analizi, bu çalışmanın zorlu yanlarından birini oluşturmaktadır. Bunun 

yapılması için toplumsal cinsiyet düzeni içinde egemen tarafta yer alan bir cinsiyetin, 

farklı yönlerden bakıldığında ezilene nasıl dönüşebildiğini açıklamak ve toplumsal 

yaşam içinde varolan yapısal dezavantajlarını ortaya koymak önemlidir. Bu 

toplumsal cinsiyet dışı etmenlerle birlikte, yine kendi toplumsal cinsiyet kimlikleri 

olan erkekliğin icrası ve pratiklerinin kendi doğasının getirdiği farklı ezilme 

biçimleri de bu grup içinde yaşanmaktadır. Bu zorluğu aşmak için, metodolojik 

olarak, farklı veri toplama tekniklerinin kullanılması (çeşitleme) ve bu teknikler 

içinde özellikle araştırmacının tuttuğu ayrıntılı alan notları oldukça faydalı olmuştur. 

Bununla birlikte, araştırma katılımcılarının toplumsal konumlarını ayrıntılı olarak 

veren hem kuramsal hem de ampirik bilginin aktarılması da, tüm bu süreçleri tutarlı 

bir biçimde ortaya koymak için kullanılan yollardır. 

Ayrıca güreşin, hem araştırmacının kendi sosyo-kültürel ardyöresinin, hem de 

bu zamana kadarki sosyal bilim çalışmalarının dışında kalmış bir alan olması da, 

yukarıdaki sorulara cevap verilebilmesi için yoğun bir çabayı gerektirmekteydi. Bu 

nedenle çalışmada, uzun süren gözlem ve ön görüşmelere ek olarak güreş üzerine 

sınırlı materyaller okunmuş –bunların çoğu Türk spor tarihi çalışmaları içinde 

değerlendirilebilecek çalışmalardır- ve böylece alana ilişkin bilgi toplanmaya 
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çalışılmıştır. Bunun sonrasında ise, farklı illerde yer alan kulüp ve güreş eğitim 

merkezlerinde güreşin her branşından güreşçilerle görüşmeler yapılmıştır. Bunların 

yanı sıra, araştırma grubunun toplumsal kökeni olan köyün ve köydeki yaşantının 

geçmiş dönemlerdeki panaromasına ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmak için, köy 

romanları okunmuştur.  

Bundan sonraki bölümde, çalışmada değinilen kimi verileri güreş alanına 

ilişkin bilgiye sahip olmayanlar için açık kılabilmek ve alanda bulunan çeşitli 

kurumları tanıtmak amacıyla, Türkiye’de güreşin toplumsal oluşumundan ve güreş 

eğitim merkezlerinin yapısından kısaca bahsedilecektir. 

 

3.3. Alanın Tanıtımı: Ne, Nerede ve Nasıl? 

Bu bölümde öncelikle güreşin Türkiye’de tarihsel gelişimi aktarılacaktır. Bu 

tarih aktarımı bulgular sırasında anlatılan kimliklenme süreçlerinin anlaşılması 

bakımından da önem taşımaktadır. Petersen (216)’ın belirttiği gibi tarih ve 

epistomoloji alanına daha fazla dikkat edilerek yapılan bir çalışma, kategorilerin ve 

kavramların daha düşünümsel kullanımını getirecek ve araştırma odağının 

uyumlulaştırılmasını sağlayacaktır (216) 

 

3.3.1. Türkiye’de Güreş Sporunun Tarihi 

Türkiye’de güreş en uzun tarihe sahip spor branşlarından biridir. Bugün dahi 

geleneksel güreşler adıyla devam eden güreşler çok uzun zamandır bu topraklarda 

icra edilmektedir.  

Güreş tarihi üzerine çalışmaların büyük bölümü güreşi Türk tarihi üzerinden 

anlatmaya çalışmakta ve güreşin ne zamandır Türkler tarafından yapıldığına ilişkin 

incelemelere dayanmaktadır. Đğrek ve Karataş (139)’a göre güreş, Türkler için tarihin 

ilk devirlerinden itibaren yapılan bir spordur ve töre olarak kabul edilmektedir. Bu 

yazarlar güreşin Orta Asya döneminden itibaren karakucak güreşi şeklinde 

yapıldığını ve yağlı güreşi bulanın da Türkler olduğunu iddia etmektedir. Güven 

(113)’e göre de karakucak güreşi, “Türklerin öz, milli güreşidir”, yağlı güreş ise 

Türklerin yüzyıllardan beri yaptığı kültürel sporlardan olmuştur. Güven, yağlı 

güreşin de ata sporlarından biri olduğunu ve bu anlamda yağlı güreşin, karakucak 

güreşinin vücuda yağ sürülerek yapılan şekli olduğunu belirtmiştir. Güreş alanında 
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önemli tarihçilerden biri olarak geçen Kahraman (143) ise, tüm güreşlerin kökeninin 

Türk olduğunu ispata yönelen çalışmaları sırasında, hem karakucağın hem de yağlı 

güreşin Türk sporu olduğuna yönelik bir belge gösterimi yoluna gitmiştir.  

Đğrek ve Karataş (2000)’a göre bu sporun Türk sporu olduğunun kanıtı, bugün 

dahi Anadolu’da erkek çocuklarına ilişkin “inşallah pehlivan olur” şeklindeki 

dualardır ve her baba kendi çocuğunun bulunduğu çevrede en güçlü kişi olmasını 

istemektedir. Bunun dışında “Güreşçi dediğin böyle olur”, “Anadan doğma güreşçi”, 

“Senden iyi pehlivan olur” gibi sözler de güreşe ve güreşçilere verilen değerin ve 

önemin birer göstergesidir.  

Kahraman (144)’a göre Türkler, güreşçilere aşağıda belirttiği sebeplerden 

saygı ve sevgi duymaktadır: 

“ [Türk Milletinin] Güreşçiye karşı duyduğu sevgi ve saygı da pehlivanların 

herkesten daha güçlü, kuvvetli, vücud yapısının, adalelerinin daha gelişmiş, 

görünüşünün sağlıklı görünmesinden, davranışının yiğitçe, karakterinin doğru 

ve mertçe oluşu, diline eline ve beline güvenilir olmasından gelmektedir. 

Türk milleti tümüyle güreşçiyi böyle bilir ve böyle olmasını ister.” (s. 119).  

Đğrek ve Karataş (139)’a göre, Türk toplumunda öteden beri gelen güreş 

sevdası ve merakı ile güreşin bütün türleri (Karakucak, yağlı, aba, minder) 

yapılmaktadır. Türk toplumunda güreş gücün, çevikliğin, zekanın ve onun ötesinde 

erkek olmanın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak zaman içerisinde 

yapılan yanlış düzenlemeler ve uygulamalar yüzünden gelmesi beklenen madalyalar 

gecikince, gerek toplumun gerekse basının bu spora ilgisi azalmaya başlamıştır. 

(139). 

Kahraman (143), güreşin köy kültüründeki yerini anlatmış ve erkek 

çocukların nasıl seçildiklerini aktarmıştır. Kahraman (143)’a göre köylerde güreş 

yapmaya istekli ve yetenekli çocuklar, çok küçük yaştan itibaren birbiriyle 

güreşirken, büyüklerinden gördükleri oyunları uygulayarak yetişmektedir. On beş, on 

altı yaşına gelip serpildiği zaman, bu spora yeteneği olanlar akranları arasından 

seçilerek kendisini göstermektedir. Seçilenler eğer köyünde kendinden daha büyük 

bir güreşçi varsa onunla, yoksa başka köylerden bir beğendiği pehlivanla güreş 

yapmaya başlamaktadır. Usta olan bu pehlivanlar bu sistem içinde çıraklarını 
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yetiştirmektedir.Kahraman (143) bu çalışmanın bulguları arasında da yer alan usta 

çırak ilişkisinin önemini özellikle vurgulamıştır: 

“Kendisine bir “Usta” seçmeyip tek başına dolaşan güreşçiler çoğu zaman 

ezilip genç yaşta güreşi bırakmak zorunda kalmışlardır. Hatta, aralarında 

ölenler olduğu bile sıkça görülmüştür. Ezilmeye en güzel örnek, Kurtdereli 

Mehmet Pehlivan’ın 19 yaşında iken Katrancı Halil’e ezilip bir sene kadar 

hasta yatmasıdır. Ölenlere örnek de; Amasya’nın “Boğa” köyünden 

Osman’dır. Osman da 1903 yılında Merzifon’da Küçük Kurtça’ya karşı 

çıkmış ve ezilerek hastalandıktan bir süre sonra ölmüştür”. (s. 74) 

Ustaya nasıl saygı gösterildiği ise aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 

“Yaşına ve ustalığına hürmeten güreşi hasmına bırakacak genç pehlivan, 

üçüncü el bitip güreşe girmek için karşı karşıya geldikleri zaman büyüğünün 

elini öper, güreşi ona bırakır. Yaşlı pehlivan da öbürünün alnından öper. Yaşlı 
olan, genç güreşçiye güreşi bırakırsa yine aynı hareketler yapılır”. (s. 87) 

Kahraman (143), erkeklikle güreşi de doğrudan ilişkilendirmiştir: 

“Güreşte rakip arkadaş, hatta kardeş bile olsa anlaşmak çok ayıptır. Yiğitliğe, 

erkekliğe yakışmaz. Güreş alanına bu nedenle “Er Meydanı” denilmiştir. Bu 

meydanda ölen şehit sayılmaktadır. Ağabeyine bile güreşi bırakmayan küçük 
kardeş çok görülmüştür. (s. 87) 

 

Osmanlı Đmparatorluğu’nun Son Dönemi ve Cumhuriyet Döneminde Güreş 

Güreşin son 150 yıldaki gelişimine bakıldığında ise modernleşme süreci 

içinde güreşin nasıl bir yer aldığını incelemek gerekmektedir. Tanzimat'a kadar 

okçuluk ve köy seyirliklerinde ya da padişaha özel gösterilerde (huzur güreşleri) 

gerçekleştirilen güreş dışındaki spor branşları ülkede gelişmemiştir (Atabeyoğlu, 

1985).  

Osmanlı Đmparatorluğu Dönemi’nde başlayan modernleşme projesi, 

Cumhuriyet döneminde tüm kurumlarıyla uygulamaya geçmiş ve proje bedenin ve 

serbest zamanın düzenlenmesi ve bu bağlamda ulusun inşasına katkıda bulunmak 

paralelinde sporu da içermiştir (1) ve modern sporların büyük bölümü Türkiye’ye 

gelmiş ve icra edilmiştir. Hatta kimi sporların yapılması özellikle teşvik edilmiştir. 

Kentlerde öne çıkarılan sporlar kayak, tenis, cimnastik gibi kitlenin bedenini 

dinçleştirecek sporlarken; geleneksel sporlar olarak adlandırılan ve tarihi bir geçmişe 

sahip güreş gibi sporlar da kırlarda tatbik edilmesi vurgulanan sporlar olmuştur. Bu 
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dönemde milliyetçi ideoloji çerçevesinde Batı sporlarının yanı sıra Türk kültürü 

içinde olduğu söylenen ve Osmanlı’da Batılılılaşma öncesi de varolan güreş, makbul 

spor olarak öne çıkarılmıştır. Spora ilişkin militarist dil ve spor yoluyla milletin 

bedenlerinin dinçleşmesi projesinin köy ayağını güreş oluşturmaktadır (262). 

Köylüler için kültürlerinin içinde bulunan güreş, bedenlerinin dinçleşmesinde önemli 

bir araç olacaktır. Köy delikanlılarına kahvehaneye gitmek ya da köylerin temel 

eğlencesi olan köy düğünlerinde silah atmak yerine, bu sporların yapılması 

önerilmektedir. 

1936-38 arasında yayınlanan TSK (Türk Spor Kurumu) dergisinin 

Cumhuriyetin 15. yılı üzerine çıkan sayısında “Kurum eski ve milli sporların ihyası 

için çalışmıştır. Ok spor teşekkülüne yardım etmiş, güreşi desteklemiş, atlı cirit 

oyunlarınıysa teşvik ve himaye etmiştir.” yazmaktadır.  Dergide düzenli olarak eski 

Türk sporları tanıtılmakta, bunların federasyonlarının nasıl çalışmalar yapabileceği 

tartışılmakta ve federasyonları olmayanların federasyonlarının oluşturulması niyetleri 

dile getirilmektedir. 

Ayrıca Türklüğün inşasında bu sporların önemini anlatan belgelerin milli 

müze ve kütüphanelerde tespit ve derlenmesine başlatılmıştır. 1938 yılında “TSK 

Genel Merkez Başkanlığının Milli Spor Tarihimize ait Mühim Bir Yayımı” başlığı 

adı altında TSK’nın bir beyanı yayınlanmıştır. Bu beyana göre halkevlerinden 

beklentiler adı altında Türk sporunun gelişmesi için olması gerekenler sıralanmıştır: 

“Okçuluk, Güreş, Cirit, Tomak, Çöken, Kılıç ve Kalkan, Binicilik, Gürz ve 

Topuz kullanmak, Yüzücülük, Avcılık... eski milli sporlarımızın başında 

gelenlerdendir. Bunlardan başka her mahalde o yerin iklimine, arazi vesaire 

gibi hususi şartlarına göre mevzii olarak birçok spor nevileri vücut bulmuş ve 

bunlarda zamanla bazı değişiklikler olmuştur. .... Yalnız şehirlerde ve 

kasabalarda değil, köyler-hatta aşiretler de- bu bakımdan tetkike tabi 

tutulmalı, eskiden yapılmış olanlar ve şimdi yaşıyanlar tasrih edilmek 

suretiyle her yerde milli sporlar gösterilmelidir”. (TSK sayı: 95) 

Yukarıda belirtildiği gibi güreş geleneksel sporlar içinde en çok öne çıkan 

spordur ve köylü kültürü içindeki önemi dönem politikacılarınca göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu anlamda köylülüğün modernliğin oluşumu ve yeni rejimin 

ekonomik gücü anlamındaki görevinin önemi fark edilmiştir ve köylülerin boş 
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zamanların denetlenmesi gerektiği söylenerek, devlet tarafından köylüler için makbul 

etkinlikler önerilmeye başlamıştır (262). Üstel’e göre çalışanların gülüp 

eğlenmesinin bir hak olduğu, yazılan dönem dergilerinde yapılan etkinliklerin temiz 

ve ahlaki olmasının da altı çizilmektedir.  

 Bu süreçten sonra güreş en çok başarı kazanılan spor dallarından biri 

olmuştur ve hem modern hem de geleneksel güreşler toplum içindeki yerini 

korumuştur. 

 

Günümüzde Türkiye’de Güreş ve Güreş Stilleri 

Bugün Türkiye’de yapılan güreş temel iki gruba ayrılmaktadır: Minder güreşi 

ve geleneksel güreş. Modern güreş olarak da adlandırılan minder güreşi iki stilde 

yapılmaktadır: Greko-romen ve serbest stil. Geleneksel güreş olarak adlandırılan ve 

çok uzun yıllardır Türkiye topraklarında yapılan güreşler ise çok farklı stillerde 

yapılmaktadır. Bunlardan bölgelere göre değişen bir biçimde en yaygın yapılanları 

yağlı güreş ve karakucaktır.  

Cumhuriyet döneminde ilk kez tatbik edilmeye başlanan minder güreşi stili 

grekoromen güreştir. 1930’lara kadar minderde bu stil yapılmış, daha sonra serbest 

güreş de öğrenilmiş ve geleneksel güreşle çok yakın olduğu için çok sayıda serbest 

güreşçi spora katılmıştır. Serbest güreşin geleneksel güreşlere olan yakınlığı uzunca 

bir süre geleneksel güreşleri öğrenerek büyüyen köylü çocukların bu stile 

yönlenmesine sebep olmuştur.  

Serbest güreş, geleneksel güreşe yakın bir teknik olduğu için köyde 

karakucakla güreşmeye başlayan erkek çocukları için bu stil kolay öğrenilebilen bir 

stildir. Grekoromense genellikle büyük kentlerdeki kulüplerde bulunmaktadır. Bu 

yüzden serbest güreş içinde ailesi ve kendisi halen köyde yaşayan ya da yeni taşınmış 

güreşçilerin bulunma olasılığı daha çoktur. Bu çalışma kapsamında görüşülen 

grekoromen güreşçileri ise serbest ve geleneksel güreş yapanlar gibi, köy kökenlidir 

ve güreş kültürünü aileden almış sporculardır fakat serbest güreşçilerden farklı olarak 

kentte yetişmişlerdir. Yine de dikkat çekilmesi gereken nokta, grekoromen güreşçiler 

kentte doğmuş olsalar dahi bir kuşak öncelerinin köye dayanmasıdır. 

 Görüşme sırasında Bora, serbest ve grekoromen stil arasındaki farkları 

aşağıdaki gibi anlatmıştır: 
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“Kurallar, yapılan mekan farklı. Malumunuz modern güreş minder üzerinde 

yapılır, belli ölçüler, FĐLA’nın koyduğu kurallar çerçevesinde yapılır. 

Geleneksel güreş çayır, açık havada er meydanı diye tabir ettiğimiz yerlerde 

yapılan güreş ve geleneksel kuralları ön planda… greko-romen daha teknik... 

Serbest genelde Đç Anadolu, küçük yerlerde yapılıyor. Büyük yerlerde Greko-

Romen yapılıyor.. Çocukların sosyal yönlerinin de geliştirilmesi gerekir. 

Greko-romenci daha sosyaldir. Dar çerçevede kalır serbestç,i küçük yerden 

geldiği için kendini kapatır, ezilir” (Bora, y.g) 

Bora bugün hangi stilde olursa olsun güreşçilerin aktif güreş hayatına 

katılması için Büyükşehirlerdeki kulüplere gelmesi gerektiğini belirtmiştir: 

“Güreşin şu anda özellikle kulüp bazında teşkilatlandığı yerler büyük 

şehirlerdir. Đstanbul, Ankara, Konya, Rize gibi. Çünkü buralarda spor kulübü 

imkanı var. Kırşehir’de bu imkanı bulamazsınız. Kırıkkale’de bu imkanı 

bulamazsınız. Buradaki kulüp ortamı yok. Ondan dolayı. Ama diğer serbest 

ve özellikle geleneksel güreşler çayır kökenli olduğu için Anadolu’nun 

herhangi bir yerinde hasbelkader güreş yapıp, ondan sonra ama başarılı olan 

da başarılı olduğu ölçüde büyük kulüplere transfer olur” (Bora, e.g, uzm) 

Bora grekoromenin kent merkezliyken, serbestin daha köy kökenli stiller 

olduğunu belirtmiştir. Fakat araştırmaya katılan, başka bir eski güreşçi ve uzman 

Soner ise öğrencilerin çoğunu köyden alan güreş eğitim merkezleri açıldıktan sonra 

grekoromende de köyde doğmuş ve yetişmiş çocukların sayısının arttığını ifade 

etmiştir. Güreş bugün halen çok sayıda sporcunun olduğu bir branştır. Toplamda 

65.076 sporcu sayısıyla en çok sporcu bulunduran branşlar arasında yer almaktadır. 

Yağlı güreşte, ödüllerin iyi olması ve seyirci potansiyelinin çok olması nedeniyle, 

bugün yağlı güreş yapanların sayısı minder güreşi yapanlardan sayıca fazladır. (113) 

 

3.3.2. Güreş Eğitim Merkezleri 

Türkiye’de güreşin 1970’li yıllardan sonra içine düştüğü başarısız durumdan 

kurtulmak için, 1986 yılından itibaren  modern minder güreşine en iyi uygulanacak 

durumda  olan karakucak güreşini mindere adapte  etmek ve güreşi daha geniş 

kitlelere yaymak düşüncesi ile "Karakucak Güreşi Geliştirme Projesi" adı altında bir 

proje başlatılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği alanlardan biri olan güreş eğitim 
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merkezleri 1986 yılında bu projenin bir adımı olarak kurulmuştur. Bu merkezler 

aracılığıyla, başlangıçta karakucak güreşi potansiyelinin minder güreşine 

aktarılmasını sağlamak amaçlanmıştır. 1970’lerin sonuna uzanan, Karakucak 

güreşleri yoluyla Türkiye’deki güreş potansiyelinin değerlendirilmesi ve yetenekli 

erkek çocuklarının minder güreşine kazandırılması fikri, ilki Bolu ve Tokat’ta 

kurulan, bu merkezlerde uygulamaya geçirilmiştir. Yatılı okullar olarak planlanan bu 

merkezlere erkek çocuklar ilkokuldan hemen sonra seçmelerle alınmakta ve eğer 

kendisi ayrılmak istemezse liseyi bitirene dek burada kalmaktadır. Dolayısıyla bu 

merkezler, erkek çocukların toplumsallaşma süreçlerinde çok önemli bir yere 

sahiptir. Bu konu ayrıntılı olarak bulguların aktarıldığı bölümlerde incelenecektir. 

Devlet tarafından kurulan güreş eğitim merkezlerinde barındırılan erkek 

çocuklara ve genç erkeklere, normal eğitim ve öğretim programlarının yanı sıra 

sistemli ve düzenli bir program uygulanarak, onların güreş kabiliyetlerinin 

geliştirilmesine çalışılmaktadır.  

Karakucak Güreşi Geliştirme Projesi’ne, elit sporcuların seçimini ve 

yetiştirilmesini amaçlayan bir proje olarak başarılı olması beklentisiyle önemli bir 

yatırım yapılmış ama ileriki yıllarda yanlış antrenör seçimi ve ilgisizlik, projenin 

başlangıçta ulaştığı başarının tekrarlanamamasına neden olmuştur. Burada ekonomik 

sebeplerin ve başarının getirisinin kulüp ve milli takımlarda daha yüksek olması, 

kaliteyi düşüren etmelerden olmuştur. Kuruluş dönemindeki uygulamalar ve sonra 

çıkan sorunların nedenleri bu alandaki uzmanlardan biri olan Bora tarafından 

açıklanmıştır: 

“Güreş eğitim merkezleri ilk başta 1988-1989 yıllarıydı. Esat Güçhan 

federasyon başkanıydı. Gelmiş geçmiş en iyi federasyon başkanıydı. Đlginçtir 

güreşle hiç ilgisi yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi kaymakamlık falan 

yapmıştı. Bürokrat bir insandı. Onun döneminde ortaokul ilkokuldan sonraki 

çocuklar, onları güreş eğitim merkezleri denen birimlerde toplayarak hem 

eğitim hem de güreş hayatını sürdürebilecekleri merkezler oldu. O dönemde 

çok başarılı oldu. Mesela Nazmi Avlucu, Şeref Eroğlu ve daha birçok 

şampiyon sporcular var. O dönemdeki başarının en büyük etmenlerinden 

birisi orada iyi antrenörlerin görev alması. Malumunuz Türk toplumu yeniye 

hep iyi bakarız değil mi? Öyle bir yapıdalar tabii. Bir süre sonra bu iş 
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yozlaşmaya başladı. Bir süre sonra iyi antrenör oraya girmemeye başladı. 

Niye, cazibesi yok çünkü. Şimdi milli takımda görev alan ya da kulüpte görev 

alan antrenörün maddi geliriyle, güreş eğitim merkezindeki bir antrenörün 

maddi durumu aynı değil. Hatta bir iki yıldır biraz desteklemeden canlanma 

oldu. Daha önce çok daha kötü durumdaydı. Onların başarı seviyesi epey bir 

düştü. Şimdi belki yeni yeni bir kıpırdanma var. (Bora, e.g, uzm) 

Günümüzde yapılan seçmelerde artık karakucak güreşiyle seçmeler 

yapılmamaktadır. Bunun yerine salonlarda minder güreşine dayalı bir sınav 

uygulanarak seçmeler yapılmaktadır. Ayrıca Bora’nın belirttiği antrenör sorununun 

aşılması amacıyla üniversite mezunu antrenörlerle güreş eğitim merkezlerinin tekrar 

düzenlenmesine çalışılmaktadır. Bu antrenörlerden Tamer, güreş eğitim merkezinin 

seçme sürecini açıklamıştır: 

“Biz onu milli eğitim aracılığıyla okullara duyuruyoruz. Her yıl müsabaka 

tarihlerinden önce şartlarını duyuruyoruz. Okul idarasi öğrencilere, 

velilerine ulaşıyor. Zaten hevesi olan insanlar hemen duyar duymaz ilgilenir. 

…Üniversitelerde müzik ve resim bölümlerine giren öğrencilerin yetenek 

sınavları gibi. Yetenek sınavı olduor artık bunlar. O yüzden aşama aşama. Đl 

önce. Sonra bölge bölge. Aşama aşama. Benim çocuğum güreşe uygun, yapısı 

müsait, kafası çalışıyor devlet buna baksın böyle yok. Tamam devlet baksın 

ama yeteneği olmayan çocuklar devlet bakmak istemez. Çünkü devletin hedefi 

var. Devletin hedefi nedir; benim bayrağımı uluslar arası müsabakalarda 

dalgalandıran sporcu çıksın. Bunun için. Bir yıl içinde bu kadar çocuğun 

bizim gibi 24 tane daha var. Sadece güreş üzerine. Onların yıllık masrafları 

az değil. Kaldı ki uluslar arası  müsabakalar ayda bir yapılan bir şey de 

değil. Sürekli onlara hazırlanman gerekiyor. Dolayısıyla bunları bir istiklal 

marşını uluslar arası müsabakada okutmak için yapıyor bunu” (Tamer, 

Elmalı g.e.m) 

Tüm çabalara karşın bugün çok sayıda genç güreşçinin yetiştiği güreş eğitim 

merkezleri yoksul çocukların kaldığı, kendisi de yoksullukla boğuşan merkezlerdir. 

Güreşçilerin ekonomik durumuna paralel bir biçimde, birkaç tanesi dışında diğerleri, 

güç yaşam koşullarına sahiptir. Güreş eğitim merkezlerinde bulunan öğrencilerin 

koşulları üzerine yapılan en kapsamlı çalışma Selçuk Özdağ (2003) tarafından 
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gerçekleştirilmiş “Güreş Eğitim Merkezlerindeki Sporcu Öğrencilerle Devlet 

Okullarındaki Sporcu Öğrencilerin Problem ve Beklentilerinin Belirlenmesi ve 

Karşılaştırılması” isimli doktora tez çalışmasıdır. Bu çalışmanın yapıldığı tarihte 22 

güreş eğitim merkezinde toplam 499 öğrenci bulunmaktadır. Toplam 415 güreş 

eğitim merkezi öğrencisiyle gerçekleştirdiği çalışmasında Özdağ, öğrencilerin baba 

eğitim ve anne eğitim düzeylerini belirlemiştir. Buna göre çalışmaya katılan 

öğrencilerin % 65,2’sinin babası ilkokul ve altında eğitim düzeyine sahiptir, 

annelerde ise bu oran % 86’ya çıkmaktadır. Üstelik annelere ait bu yüzde içinde % 

22,2’lik oranı, okuma yazma bilmeyenler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın yapıldığı 

tarihlerde Türkiye’de kadınların eğitim durumuna bakıldığında, ilkokul ve altı eğitim 

düzeyinde kadınların oranının %80 olduğu görülmüştür. 2000 yılına ait bu 

istatistiklerde yer alan genel verilere göre güreş eğitim merkezlerindeki kadınların % 

6 daha fazla ilkokul ve altı eğitim düzeyinde olduğu görülmüştür. Erkeklerde ise 

2000 yılı verilerine göre % 62,6’sının ilkokul ve altı eğitim düzeyinde olduğu 

görülmüştür. Buna göre yaklaşık %3’lük bir fark bulunmuştur ve Türkiye 

ortalamasına yakın bir eğitim seviyesi olduğu görülmüştür.  

Aynı çalışmada aylık gelire bakıldığında % 66,2’sinin 250 milyon lira ve altı 

gelire sahiptir. 2002 ikinci yarı asgari ücret ise 250.875.000 Türk Lirasıdır. 

Dolayısıyla öğrencilerin yarısından fazlasının ailesi asgari ücretin altında gelire 

sahiptir. Yine aynı çalışmada öğrencilerin nerede spora başladıkları araştırılmış % 

41,7’sinin ilçede, % 13,8’inin ise köyde spora başladığı tespit edilmiştir. Yine spora 

nerede başladıkları sorulmuş ve % 41,5’inin okulda, % 30’5’unun ise ailelerinin 

yanında spora başladığı bulunmuştur. Çalışmanın yapıldığı bir diğer grup olan devlet 

okullarında ise bu oran % 59,6 okul, % 14,3 ailedir. Güreş eğitim merkezlerinde yer 

alan öğrencilerin çoğunun köy kökenli olması ve köy kültürü içinde birçok erkek 

tarafından yapılan güreş sporunun buradaki öğrencilere aktarılmış olabileceği 

görülmektedir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin problemlerini belirlemek amacıyla bir 

soru kağıdı uygulanmış ve burada parasal sorunum var diyen öğrencilerin % 87 

oranında olduğu, yine spor malzemeleri çok pahalı olduğu için alamıyorum 

diyenlerin ise % 89 oranında olduğu görülmüştür.  
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3.4. Bir Kadın Araştırmacı Olarak Erkeklik Çalışması Yapmak 

Bu çalışma yapılırken karşılaşılan önemli sorunlardan biri, bir kadın 

araştırmacı olarak erkeklik çalışmak üzere yola çıkılan alanın oldukça kapalı görünen 

ve homososyal bir alan olmasıdır. Üstelik araştırmacının sahip olduğu metodolojik 

eğilim ve hassasiyetler, bir araştırma nesnesini incelemek üzere alana gitmiş bir 

araştırmacı konumunu kabul etmemeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, çeşitli 

sorunlarla karşılaşılmış ve bu sorunlar farklı yollarla aşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın başında, araştırmacının kadın olmasının yanı sıra kentli ve orta 

sınıf kimliğinin asimetrik bir alan ilişkisi yaratacağı göz önünde bulundurulmuştur. 

Bunun  yarattığı zorlayıcı noktalar şunlardır: 

1. Erkek homososyal bir alanda çalışma yapmak 

2. Erkek alanında sporcularla çalışma yapmak 

3. Erkek alanında sporcularla sporcu olmayan biri olarak çalışma yapmak 

4. Yoksul ailelerden gelmiş erkeklerle farklı sınıftan biri olarak çalışma yapmak 

Araştırmacı bu sorunları aşmak için öncelikle katılımcıların mümkün olan en 

geniş biçimde kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamı yaratma konusunda hassas 

olmuştur. Bunun dışında alanda mümkün olduğunca çok vakit geçirerek ve insanlarla 

ilişki kurarak gözlem aşamasını ayrıntılı ve güçlü tutmaya çalışmıştır. Bu ortamı 

yaratmak için tercih edilen bir başka yol ise katılımcıların tanıdığı ve alanda saygın 

olan isimlerin anahtar kişi olarak kullanılmasıdır. Anahtar kişi, özellikle alan 

çalışmasının başında güreş alanında birçok kapının aralanmasını sağlamıştır. Tüm 

kulüpler ve güreş eğitim merkezleri ile ilk iletişimde anahtar kişi aracı olarak 

kullanılmış ve onun ismi üzerinden görüşmeler başlatılmıştır. Bunun dışında, 

özellikle köylere yapılan ziyaretlerde bir erkeğin araştırmacı ile birlikte bulunmasına 

özen gösterilmiştir. Bu ziyaretlerden birinde araştırmacının yanında babası 

bulunmuştur. Eski bir yağlı güreşçiyle görüşme yapmak üzere gidilen köy, güreşin 

oldukça popüler bir spor olduğu bir köy olmasının yanı sıra, araştırmacının kendi 

memleketinde bulunmaktadır. Araştırmacının bu köye babasıyla gitmesi, köydeki 

insanların araştırmacıya güvenmesini ve rahat davranmalarını sağlamıştır. Yine aynı 

ilde gidilen iki görüşme öncesinde de araştırmacının babası görüşülenlerle tanışmış 

ve görüşme sırasında yakın bir yerde beklemiştir. Burada araştırmacının babasının 

yardımına başvurulmasının sebebi, gidilen güreş eğitim merkezi için bir anahtar 



 98

kişiye ulaşılamamış olması ve son derece homososyal bu alanda bir erkeğin 

varlığının kolaylaştırıcılığından yararlanmak istenmesidir. Bununla birlikte 

araştırmacının babasının bu bölgede  tanınan ve güvenilen biri olması araştırmacının 

o kentteki katılımcılarına erişimi kolaylaştırmıştır. Bu il içinde belirlenen kasabanın 

antrenörüyle bu sayede ilişki kurulmuş ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi 

kolaylaşmıştır. Böylece araştırmacı alanda daha rahat hareket etme imkanı 

bulmuştur. Aşağıda bu dönemde alınan alan notlarından bir örnek yer almaktadır: 

“Daha sonra kulübe gideceğim zaman antrenör üstüne basa basa babamla 

gelmemi söyledi, belli ki tek başıma kadın olarak gitmem o ortama 

uymayacak bir şeydi. Akşam annem ve babamla gittim. Pasta götürdük ve 

çocukların ne kadar sevindiğini gördük. Annem, babam ve antrenör içeride 

otururken biz mutfakta görüşmelerimizi yaptık (Alan notu, 06.04.2009). 

Başka bir ildeki köy ve kasaba ziyaretlerinde ise araştırmacının bir 

arkadaşının babası araştırmacıyla birlikte alana gitmiştir. Yörede saygın ve sözü 

dinlenen bu kişinin varlığı, gidilen güreş eğitim merkezi ve köylü sohbetleri sırasında 

kolaylaştırıcı olmuştur. Yine büyük kentlerden birinin kasabalarındaki alan 

çalışmasında araştırmacının eşi araştırmacıya eşlik etmiştir. 

Bu yolların dışında araştırmacı, bireysel olarak alanda tanınırlığını artırmak, 

toplumsal cinsiyet ve sosyo-kültürel ardyöre farklılığına dayanan engelleri aşmak 

için, aşağıda maddeler halinde bahsedilen, çeşitli önlemler almıştır. 

1. Katılımcılarla kendi ortamlarında mümkün olduğunca çok zaman geçirmek. 

2. Farklılıkları değil ortaklıkları vurgulayan sohbetlerle ortak bir dil kurmak. 

3. Davranış biçimleriyle coğrafi/sınıfsal farklılıkların altını çizmemek, tersine 

araştırmacının kasabada yetişmesi dolayısıyla bilgi sahibi olduğu kasaba ve 

köy kültüründen bildiklerini uygulamak. 

4. Gençlerle yaş farklılığını tolere etmek üzere onların daha rahat edecekleri bir 

dil kullanmak ve yaşı ileri bir kadınla kurabilecekleri ilişkide rahatlığı 

sağlayacak bir ilişki biçimi geliştirmek. 

Bunların yanı sıra alan çalışması sırasında hem kadın araştırmacı olmak 

sebebiyle hem çalışılan alanın araştırmacının toplumsal alanının dışında olması 

sebebiyle karşıdaki görüşülenin rahat edeceği ya da araştırmacının alanda farklı 

durmayacağı kıyafetler seçilmeye çalışılmıştır. Bunun için, toplumsal cinsiyetin 
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çalışmada mümkün olduğunca az görünür hale getirecek androjen kıyafetler 

giyilmesine özen gösterilmiştir. Bu nedenle sıklıkla bol tişört ya da bol gömlekler ve 

kot pantolon tercih edilmiştir (Bkz. Fotoğraf 21). 

Yapılan bu çalışmada bir kadın olmanın tüm dezavantajlarına karşın, 

araştırmacının toplumsal cinsiyet kuramına ilişkin bilgisi ve bu yöndeki geçmiş 

araştırmaları, alandaki verilerin değerlendirilmesi aşamasında destekleyici olmuştur. 

Ayrıca alanda kadın olmak, bir erkek olarak toplumsallaşmış bir araştırmacıya oranla 

kimi yönlerden avantaja da dönüşmüştür. Toplumsal cinsiyet analizi yapmak, eğer 

derinlikli bir çalışma yapmak kaygısı varsa, güçlü bir toplumsal cinsiyet bakış açısı 

gerektirmektedir. Buna sahip olmayan araştırmacı daha yüzeyde ve görünür olanla 

hemhal olurken, derinlikteki yeniden üretimi gözden kaçırabilmektedir. Erkeğe ait 

olan, eril dil, eril davranış biçimleri içinde ele alınabilecek birçok verinin, 

normalleştirme pratiklerinin içinde toplumsallaşmış bir araştırmacı tarafından fark 

edilmemesi, toplumsal cinsiyet bakış açısında sahip bir kadın araştırmacı için daha az 

yapılma olasılığı olan bir hatadır. 

 

3.5. Araştırma Grubu ve  Veri Toplama Teknikleri 

Erkeklerin erillik deneyimlerini ve kanaatlerini nasıl inşa ettiklerini anlamaya 

yönelik bilgi toplamak için yapılan yüz yüze görüşmeler ve gözlem, özellikle 

toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl kurulduğuna dair araştırmalarda konunun 

derinlemesine incelenmesini sağlayan tekniklerdir. Bu teknikler, konunun esnek bir 

ortamda bilgi edinmeyi gerektiriyor olması sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadırlar  

(169). Bu çalışmada da, görüşmelerle birlikte gözlem tekniği kullanılmıştır. Çalışma, 

erkeklerin erillik deneyimlerini mümkün olduğunca farklı boyutlarıyla görünür 

kılmayı amaçlasa da, sosyolojik bir araştırma olmasının gereği olarak ampirik 

verilerin sunduğu olanaklarla sınırlı kalmıştır. Görüşmelerin yanı sıra gözlemlerin 

kullanılması yoluyla bu olanaklar genişletilmeye çalışılmıştır ve elbette bir 

araştırmanın doğası gereği sınırlılıkların varlığı kabul edilmiştir. 

Araştırmanın alan çalışması sırasında farklı illerde bulunan güreş kulüpleri ve 

güreş eğitim merkezleri ziyaret edilmiş ve bu merkezlerde bulunan güreşçi ve 

antrenörlerle görüşmeler yapılmıştır. Bu kulüplerde ve merkezlerde bulunulan sürede 

ayrıca gözlem notları tutulmuştur. Bu görüşme ve gözlemleri yapmak için Đstanbul, 
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Antalya, Samsun, Edirne, Kırıkkale ve Çankırı’ya gidilmiştir. Araştırmacının ikamet 

ettiği Ankara’da da görüşmeler ve gözlemler gerçekleştirilmiştir. Alan çalışması, 

Temmuz 2008 tarihinde başlamış ve Ağustos 2009’da sona ermiştir. 23-28 Şubat 

2009 tarihleri arasında Antalya’da bulunulmuş, burada bulunan bir güreş eğitim 

merkezine ve bir güreş kulübüne gidilerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 04 Nisan- 

12 Nisan 2009 tarihleri arasında ise Samsun’da bulunan bir güreş kulübünde ve bir 

güreş eğitim merkezinde, güreşçi ve antrenörlerle görüşülmüştür. Bunların yanı sıra, 

bu kulüplerden ve eğitim merkezlerinden bağımsız olarak Samsun’da bulunan 

güreşçi ve eski güreşçilerle de görüşmeler yapılmıştır.  

Yatılı kurumlar olarak, iki güreş eğitim merkezinin yanı sıra, iki belediyenin 

güreş kulüplerine gidilmiştir. Türkiye’de hem geleneksel güreş organizasyonları 

büyük oranda belediyeler tarafından yapılmakta hem de çok sayıda belediyenin güreş 

kulübü bulunmaktadır. Belediyelerin çatısı altındaki bu kulüplere önemli yatırımlar 

yapılmaktadır. Bu kulüplerin büyük kentlerde, küçük kentlerde ya da kasabalarda 

olması kulübün başarısını ve bütçesini belirlemektedir. Bu anlamda Ankara ve 

Đstanbul gibi büyük kentlerin belediye takımları önemli yatırımlarla işlerken, 

diğerleri için aynı durum geçerli değildir. Birçoğu oldukça sıkıntılı şartlar altında 

güreş alanındaki varlığını korumaktadır. Bu çalışmada yer alan ve dokuz gün 

boyunca gidilen kulüp bir büyükşehir belediyesi kulübüdür, fakat buna rağmen 

Ankara ve Đstanbul’daki koşullara sahip değildir. Bu kulüp, belediyenin tesislerini 

kullanmaktadır ve yatılı kalan genç güreşçiler için bir odası mevcuttur. Diğer kulüp 

ise bir kasaba kulübüdür ve şartları diğer kulübe oranla dahi kötüdür. Fakat yine de 

geçen yıllara oranla daha iyi şartlara sahiptir; bir ev belediye tarafından yatılı 

öğrencilere kiralanmıştır ve yemekleri bir belediye çalışanı tarafından yapılmaktadır.  

Güreş eğitim merkezleri ve güreş kulüplerinin yanı sıra düzenlenen güreş 

şenliklerinde de gözlem yapılmıştır. Mayıs ayında Kırıkkale Üniversitesi’ne gidilmiş 

ve burada yapılan güreş şenliğinde gözlem yapılmış ve güreşçilerle görüşülmüştür. 

Haziran ayında biri Kırkpınar Şenlikleri olmak üzere iki yağlı güreş şenliğine 

gidilmiştir. Bu şenliklerde hem video ve fotoğraf çekimi yapılmış, hem de enformel 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir Karakucak Şenliği izlenmiş, bu şenlik 

video kamera ile kaydedilmiş ve hem seyircilerle hem de güreşçilerle formel ve 
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enformel görüşmeler yapılmıştır. Haziran ayında ayrıca Đstanbul iline gidilmiş ve 

burada bulunan çeşitli güreşçilerle görüşmeler yapılmıştır. 

Bireysel görüşmelere ve gözlem çalışmalarına başlamadan önce ikisi genç 

güreşçi, üçü antrenör, biri cazgır, biri ise güreş federasyonu yöneticisi olmak üzere 

beş kişiyle ön görüşme yapılmıştır. Ayrıca güreş takımlarının çalıştığı bir spor 

merkezinde iki hafta süreyle, hafta iki gün gidilerek ön gözlem yapılmıştır. Ön 

gözlem ayrıca bir güreş eğitim merkezinde de yapılmış, bu güreş eğitim merkezinin 

yapısıyla ilgili orada bulunan antrenörlerden ve sporculardan bilgi alınmıştır. Burada 

elde edilen bilgiler ve güreş eğitim merkeziyle ilgili güreş federasyonunda bulunan 

dökümanlar taranarak, çalışma boyunca gidilecek iki güreş eğitim merkezi 

belirlenmiştir. Bu ön görüşme ve gözlemler verilerin analizine dahil edilmemiştir. 

Fakat bunlardan alana ilişkin ön bilgi edinilmesi ve görüşme formlarının 

oluşturulmasında yararlanılmıştır. 

 

3.5.1. Dışarıdan Đçeriye: Gözlem 

Yıldırım ve Şimşek (286) gözlemi, “Herhangi bir ortamda ya da kurumda 

oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntem” olarak 

tanımlamaktadır. Bu bağlamda gözlem, nitel araştırmalarda alana ilişkin 

derinlemesine bilgi sağlanabilmesi için önemli bir tekniktir. Gözlem yoluyla ön bilgi 

toplanabilir, bu sayede diğer veri toplama tekniklerinde kullanmak üzere 

oluşturulacak sorulara ışık tutulabilir. Bunun dışında diğer tekniklerin uygulanması 

esnasında karşılaşılabilecek yanlış anlama ya da bireylerin pratikleri ile söylemleri 

arasındaki farkı anlayamama gibi problemlerin önlenmesine de gözlem katkıda 

bulunmaktadır. 

Gözlem ayrıca, sözel olmayan davranışa dair veri toplayabilmeyi mümkün 

kılmaktadır (14). Bu yolla mimikler, fiziksel tepkiler ve olaylar 

kaydedilebilmektedir. Bununla birlikte görüşülen kişilere kendi davranışlarına dair 

bilgi sorulduğunda alınan cevap çok açık ya da doğru olmayabilir yahut 

hatırlanamayabilir. Gözlem, davranışları icra edilirken kaydetme şansı sağladığı için 

bu açıkları gidermeye de yardımcı olmaktadır (14). Bunlara ek olarak özellikle bu 

çalışmanın konusu bağlamında bakıldığında, iktidar ilişkilerinin olayın icra edildiği 
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esnada gözlenebilmesinin gerçeğe yaklaşmada önemli açılımlar sunması 

beklenmektedir. 

Agar (1996) tarafından katılımcı gözlem, görüşme ve gözlem aşamalarını da 

içeren bir şemsiye kavram olarak kullanılmıştır. Ancak bu çalışmada katılımcı 

gözlem dar anlamıyla, nitel araştırma tekniklerinden biri olarak adlandırılmıştır. Bu 

anlamda katılımcı gözlem alanda bulunma, etkileşime girme ve gözleme aşamalarını 

içermektedir.. Yağlı güreş ve karakucak güreşleri festivalleri ve güreş müsabakası 

gözlemleri sırasında güreşçilerle etkileşime girilmemiştir. Şabanözü yağlı güreş 

festivalinde gözlem yapılmış fakat seyircilerden uzak bir yerde oturulması 

gerekmiştir. Bunun yerine tüm gün süren festival sırasında sporcuların bulunduğu 

alanda oturulmuş ve onlarla çeşitli görüşme ve enformel görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Festivalin başlangıç bölümünde sadece gözlem yapılmış, 

görüşmelere daha sonra yapılmaya başlanmıştır. Çankırı Yukarıören Köyü karakucak 

güreşlerinde de seyircilerle ya da oyuncularla etkileşime girilmemiş, sadece gözlem 

yapmakla yetinilmiştir. Diğer iki gözlem minder güreşlerinin yapıldığı bir Türkiye 

şampiyonası’nda ve bir de bölgesel şampiyonada yapılmıştır.  

Bunların yanı sıra, esas olarak gidilen tüm kulüp ve güreş eğitim 

merkezlerinde mümkün olduğunca görüşmeler dışında uzun zaman geçirilmiş ve 

gözlem yapılmıştır. Bu gözlemler etkileşimin oldukça yoğun olduğu ve antrenmanlar 

dışında birlikte etkinliklere katılınılan bir süreci içermektedir. Bu merkezlerinden 

birine dokuz gün boyunca her gün gidilmiş, öğle yemeği onlarla birlikte yenmiş ve 

akşama kadar kalınmıştır. Diğer üçüne ise bir gün süreyle gidilebilmiş ve tüm gün 

orada geçirilmiştir.  

Yapılan bütün gözlem çalışmaları sırasında alan notları tutulmuştur. Alan 

notlarından örnekler aşağıda görülmektedir: 
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Yatılı olan güreş eğitim merkezlerinde ve güreş kulüplerinde tutulan alan 

notlarında şu konulara değinilmiştir: 

• Günlük rutinleri nasıldır? Yemek yeme saatleri, sohbetleri. 

•  Yatılı kalınan mekan nasıl bir yerdir? 

• Antrenör ve sporcu arasındaki diyaloglar, davranış biçimleri nasıldır? 

• Yaşça küçükler ve büyükler arasındaki diyaloglar ve davranış biçimleri 

nasıldır? 
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• Öğrenciler arasında ayrıcalıklı olanlar ve lider olanlar kimlerdir? Statünün 

sosyal gösterenleri nelerdir? (yaş, güç, başarı) 

• Kim karar alma mekanizmalarında daha etkilidir? Nasıl etkilidir? 

• “Doğru” davranmak ne anlama gelmektedir? Nasıl anlatılmaktadır? 

• Dışlanmış görünenler var mıdır? Nedenleri nelerdir? 

• Zayıf görülenler kimlerdir? Zayıf görülenlerle ilişkiler nasıldır? 

• Güçlü görünenler kimlerdir? Neden güçlü görünürler? 

• Temizlik ve hizmet işleri nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? 

• Antrenman esnasında davranışları nasıldır? 

Şampiyona ve festivallerde yapılan gözlemlerde ise şu sorular göz önünde 

bulundurulmuştur: 

• Sporcular arasındaki ilişkiler nasıldır? Müsabaka öncesi ve sonrası diyaloglar, 

davranış biçimleri nasıldır? 

• Đlişkiler yaşa göre değişiklik gösteriyor mu? 

• Antrenör ve sporcular arasında müsabaka öncesi ve sonrası diyaloglar ve 

davranış biçimleri nasıldır? (minder güreşi için) 

• Ustalar ve çırakları arasında ilişki biçimleri nasıldır? Çırakların davranışları 

nasıldır? (geleneksel güreş festivalleri için) 

• Seyircilerin sporculara tavrı ve tepkileri nasıldır? 

 

3.5.2. Dünyada Pencereler5: Görüşmeler 

Bireysel Görüşmeler 

Çalışma kapsamında toplam 43 güreşçi ile bireysel görüşme yapılmıştır. Bu 

görüşmelerin dokuzu genç güreşçilerle, 13’ü yetişkin güreşçilerle, 21’i ise eski 

güreşçi ve uzmanlarla gerçekleştirilmiştir. Güreş stillerine göre bakıldığında, 14’ü 

serbest güreşçi, sekizi grekoromen güreşçisi, dördü yağlı güreşçidir, Güreşçilerin 

16’sı ise hem yağlı güreş hem de serbest güreş yapmaktadır. Görüşülenlerden sadece 

bir uzman daha önce güreş yapmamış bir kişidir. Görüşülenlerin eğitim durumları 

incelendiğinde ise en yüksek oranla üniversite mezunu oldukları görülmüştür. 

                                                        

5 Hyman, H. H., Cobb, W. J., Feldman, J.J., Hart, C. W. And Stember, C. H. (1975) Interviewing in 
Social Research. Chicago: University of Chicago Press. 
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Güreşçilerin 13’ü üniversite mezunu,  yedisi lise mezunu, beşi ortaokul mezunu, 

yedisi ilkokul mezunudur., Lise öğrencisi olan yedi, ilköğretim öğrencisi olan üç 

güreşi bulunmaktadır. Güreşçilerden biri ise yalnızca okuma yazma bilmektedir. 

(Güreşçilerin kişisel özelliklerine ilişkin ayrıntılı tablo için Bkz. EK 1 ve EK 3) 

Görüşme yapılan güreşçiler çalışma içinde genç güreşçi, yetişkin güreşçi, eski 

güreşçi, uzman ve idareci olarak kategorilendirilmiştir. Genç güreşçi ile yetişkin 

güreşçi kategorizasyonunda, minder güreşinde müsabakalara hangi kategoride 

katıldıkları esas alınmıştır. Minik, yıldız ve gençler genç güreşçi olarak 

adlandırılırken, 20 yaşından büyük olanların katıldığı büyükler kategorisinde yer 

alanlar yetişkin güreşçi olarak adlandırılmıştır. Metin içinde bu kategorilere ilişkin şu 

şekilde kısaltmalar kullanılmıştır:   

g.g: genç güreşçi 

y.g: yetişkin güreşçi 

ant: antrenör 

e.g: eski güreşçi 

uzm: uzman (bu kategori içinde öğretim üyeleri ve gazeteciler 
değerlendirilmiştir) 

Görüşmede önemli olan katılımcının bir konu üzerine görüşlerini alabilmek 

ve onun anlamlandırma biçimlerini ve sürecini kavramaktır. Bunu başarabilmek için 

araştırmacı katılımcıya güven vermeli, kişinin kendini rahatça ifade edebildiği bir 

ortam yaratmalı ve soruları ayrıntılandırarak zenginleştirmelidir. Bunun için 

görüşmeyi yapan araştırmacının deneyimli olması ve empati kurabilmesi önemlidir. 

Araştırmacı aynı zamanda görüştüğü kişinin iyi bir cevaplayıcı olma ve doğru 

cevapları verme kaygısıyla baş edebilmeli, araştırmacı ve görüşülen arasındaki statü 

farkını alt edebilmelidir (263). Bunları dengelemek için birçok araştırmacı yarı-

yapılandırılmış görüşmeler olarak görüşmelerini gerçekleştirmektedir (263). Yarı-

yapılandırılmış görüşmeler, yapılandırılmamış görüşmelerle yapılandırılmış 

görüşmeler arasında geniş bir yelpazede bir noktada yer alabilmektedir. Bu tip 

görüşmeler önceden belirlenmiş soruların ve özel konuların uygulanmasını 

içermektedir. Her ne kadar görüşme sırasında bu sorulara ve konulara odaklanılsa da, 



 106

görüşmenin yarı yapılandırılmış doğası hem araştırmacıya hem de görüşülen kişiye 

bunların dışına çıkma özgürlüğü sağlamaktadır  (22).  

Bu çalışmada da görüşmeyi yönlendirebilmek ve araştırma konusu ekseninde 

tutabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme yapılması tercih edilmiştir.  Araştırma 

grubunun içinde, yukarıda değinildiği gibi, farklı kategorilerdeki güreşçilerin yer 

alması nedeniyle her biri için ayrı birer görüşme formu hazırlanmıştır. Buna göre 

genç güreşçi görüşme formu, yetişkin güreşçi görüşme formu, eski güreşçi ve 

antrenör/uzman/idareci görüşme formu olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu görüşme 

formları ortak sorularla birlikte, güreşçinin dahil olduğu kategoriye özgü hazırlanmış 

soruları da içermektedir.  

Genç güreşçilere ilişkin görüşmelerde kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme 

formunun birinci bölümünde güreşe ilişkin sorular sorulmuştur. Đkinci bölümde ise 

günlük hayata ilişkin sorulara yer verilmiştir. Ayrıca öğrenci olanların okul 

yaşantılarındaki ilişkileri, kaldıkları mekanda, güreş müsabakaları sırasında ve 

okulda sorunlar yaşıyorsa bunların nedenleri sorulmuştur. Üçüncü bölümde 

bedenlerine ilişkin sorular sorulmuştur. Dördüncü bölümde ailesinin ve 

arkadaşlarının beklentileri, nasıl insanların çevrede kabul görmediği sorulmuştur. 

Beşinci bölümde evlilikle ilgili sorular sorulmuştur. Bu sorular evlilikle ilgili 

düşünceleri ve ev hayatına ilişkin düşünceleri içermektedir. Son bölümde ise kadın 

güreşçilere ilişkin düşünceleri sorulmuştur (Bkz. EK 5). 

Yetişkin güreşçilere ilişkin görüşmelerde kullanılan yarı yapılandırılmış 

görüşme formunun birinci bölümünde güreşe ilişkin sorular sorulmuştur. Đkinci 

bölümde, eğer yetişkin güreşçi geleneksel güreş yapıyorsa, güreşte gelenekler ile 

ilgili sorulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde yine geleneksel güreş yapan 

güreşçilere, ağa ve usta/çırak ilişkine dair sorular sorulmuştur. Dördüncü bölümde 

günlük hayata ilişkin sorular yer almıştır. Beşinci bölümde dini ve ulusal kimliğe, 

altıncı bölümde ise bedene ilişkin sorular yer almıştır. Altıncı bölümde ailesinin ve 

arkadaşlarının beklentileri, nasıl insanların çevrede kabul görmediği sorulmuştur. 

Beşinci bölümde evlilikle ilgili sorular sorulmuştur. Bu sorular evlilikle ilgili 

düşünceleri ve ev hayatına ilişkin düşünceleri içermektedir. Son bölümde ise kadın 

güreşçilere ilişkin düşünceleri sorulmuştur (Bkz. EK 6). 
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Eski güreşçilere ilişkin görüşmelerde kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme 

formunun birinci bölümünde güreşe ilişkin bilgiler sorulmuştur. Đkinci bölümde 

antrenman ve bedene ilişkin sorular yer almıştır. Üçüncü bölümde kadın güreşçilerle 

ilgili düşüncelerine ilişkin sorulara yer verilmiştir (Bkz. EK 7) 

Görüşmeler sırasında olanaklar uygun olduğunca görüşmecilerin rahat 

edeceği alanlar seçilmeye çalışılmıştır. Bunun için genç güreşçilerle yapılan 

görüşmelerin yatılı kaldıkları mekanda gerçekleştirilmesine dikkat edilmiştir. 

Uzmanlarla görüşmeler iş yerlerinde yapılmıştır. Yetişkin güreşçilerle yapılan 

görüşmelerde turnuva ve festivallerin yanı sıra yine bağlı bulundukları kulüp 

görüşme yapılan mekanlardan olmuştur.   

Görüşmelerin büyük bölümünde görüşülen güreşçinin izni alınarak ses kayıt 

cihazı kullanılmıştır. Sadece üç görüşmede, görüşülenler ses kayıt cihazı 

kullanılmasını istememiştir. Bu görüşmelerde araştırmacı tarafından not tutulmuştur. 

Toplam görüşme süresi yaklaşık 34 saattir. 

 

Enformel Bireysel Görüşmeler 

Bireysel görüşmelerin yanısıra gözlem esnasında alanla ilgili daha fazla bilgi 

toplamak için orada bulunan antrenör, hakem, idareci, sporcu velisi ve seyircilerle 

enformal görüşmeler  yapılmıştır. Bu tip görüşmeler araştırmacının gözlem amacıyla 

doğrudan ortama katıldığı alan araştırmalarında kullanılmaktadır. Önceden 

belirlenmiş sorular mevcut değildir ve konuşma anlık akış içinde gerçekleşmiştir. Bu 

görüşmeler alana dair ön bilginin oluşturulması ve gözden kaçan farklı boyutların 

öğrenilebilmesi açısından işlevsel olmuştur. 

Enformel görüşmede de formel görüşmelerde olduğu gibi çeşitli ve derin bilgi 

almak mümkündür. Verilerin genişlemesini ve çeşitlemesini sağlamak için özellikle 

gözlemin de yapıldığı bir çalışmada, enformel görüşmeler önemli bir yere sahiptir. 

Son derece öznel değerlendirmelere açık bu görüşmeler formel ve sistematik 

görüşmelerin yapılmasında da öncü görevi görebilmektedir (Rubin ve Rubin, 1995).  

Bu çalışmada altısı ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş dokuz enformel görüşme 

yapılmıştır. Bu enformel görüşmeler üç antrenör, bir idareci, bir güreşçi velisi,  iki 

geleneksel güreş hakemi ve üç güreş seyircisi ile gerçekleştirilmiştir. 
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Odak Grup Görüşmeleri 

Grup görüşmelerinin avantajı günlük yorum pratiklerinin bireysel 

görüşmelerden daha gerçekçi bir yolla tekrar kuruluyor olmasıdır (263). Anlam, 

diğerleriyle etkileşim yoluyla oluşan bir toplumsal süreçtir.  Bu durumda odak grup 

görüşmelerine verilen yanıtlar, gruptaki bireylerin birbirleriyle etkileşileşimi sonucu 

oluşur. Araştırma konusu bağlamında bakıldığında, odak grup görüşmeleri yoluyla 

grubun anlam üretme sürecine ilişkin bilgi elde edilebleceği düşünülmüştür. Ayrıca 

odak grup görüşmelerinde bireysel görüşmelerde akla gelmeyecek konuların, diğer 

bireylerin söyledikleri doğrultusunda tartışmaya açılabileceği ve buna ilişkin 

yorumlar yapılabileceği (286, 169) ve böylelikle çalışmaya farklı boyutların 

eklenebileceği de göz önünde bulundurulmuştur. Grup görüşmelerinin bir başka 

yararı görüşmeciye daha serbest ve özgür olarak kendini ifade etme fırsatı vermiş 

olmasıdır (169). Bu serbestliğe rağmen araştırmacı, grup görüşmelerinde 

oluşturacağı grubu ve grup tartışmalarını yönetmelidir, kolaylaştırıcı olarak 

tartışmaları izlemelidir (169). 

Berg (22)’in ifade ettiği gibi, gençlerle çalışırken odak grup görüşmeleri 

kullanılabilecek etkili veri toplama araçlarındandır. Özellikle bir anda yoğun bilgi 

toplamak gerektiğinde de odak grup verimli bir veri toplama aracı alternatifidir. Bu 

yüzden bu çalışma kapsamında gidilen güreş eğitim merkezlerinde çok sayıda 

öğrencinin bulunması nedeniyle ve kadın bir araştırmacı olarak merkezde geçirilen 

zamanının sınırlılığı göz önünde tutularak, öğrencilerle odak grup görüşmesi 

yapılması uygun bulunmuştur. Odak grup görüşmelerinde yaşça birbirine yakınları 

bir arada almaya gayret edilmiştir. Yapılan toplam üç odak grup görüşmesi 

numaralandırılmış ve bulgularda da bu şekilde yer almıştır. Güreş eğitim 

merkezlerinden birinde yapılan Odak Grup 1 görüşmesinde ikisi 16, biri 15 yaşında 

üç genç güreşçi yer almıştır. Burada görüşülenler merkezde kalanlar içinde yaşça 

diğerlerinden büyük olan ve üst sınıfta okuyan güreşçilerdir.  Bir başka güreş eğitim 

merkezinde gerçekleştirilen Odak Grup 2 görüşmesinde ise hepsi 14 yaşında olan 

dört genç güreşçi yer almıştır. Bir belediye kulübünün yatılı merkezinde yapılan 

Odak Grup 3 görüşmesinde 13-16 yaş arası yedi genç güreşçi yer almıştır. Bu 

merkezde göze çarpan, yeni gelenler ile kulüp ilk kurulduğunda bulunan eskiler 

arasındaki ayrımdır. Bu nedenle, bu merkezde yapılan odak grup görüşmesinde yeni 
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gelenlerle görüşülmüş, yaşça daha büyük eskilerle bireysel görüşmeler yapılmıştır 

(Bkz EK 2). 

Odak grup görüşmeleri güreşçilerin yatılı kaldığı mekanlarda yapılmıştır. 

Görüşme sırasında, görüşmelere katılan güreşçilerin rahat konuşmalarını ve 

düşüncelerini özgürce ifade etmelerini sağlayacak bir ortam oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Odak grup öncesi yapılan gözlem ve görüşmelere dayanarak alanda 

yaşa dayalı hiyerarşinin önemli olduğu araştırmacı tarafından bilindiği için, 

birbirleriyle tanımlı iktidar ilişkileri içinde olan katılımcıların aynı odak grup içinde 

yer almamalarına dikkat edilmiştir.  

Son derece homososyal ortamlarda kalan güreşçilerin odak grup yoluyla 

çalışmaya dahil olması, kadın bir araştırmacıyla yalnız görüşmekten 

kaynaklanabilecek rahatsızlığın azaltılabilmesinde de etkili olmuştur. Daha önce 

ifade edildiği gibi yatılı mekanlarda kalan gençlerle odak grup görüşmesi 

yapılmasının nedenlerinden biri de budur. Ayrıca, yatılı okulda yaşadıkları üzerine 

konuşurken güreşçilerin etkileşimi, konuşulan konuların ayrıntılı olarak açığa 

çıkarılmasında da faydalı olmuştur.  

 

3.5.3. Görsellik Kullanımı 

Videolar 

Araştırmanın alan çalışması sırasında gözlem yapmak üzere gidilen Çankırı 

Karakucak Türkiye Şampiyonası, Şabanözü yağlı güreşleri ve Kırkpınar güreşlerinde 

video çekimi yapılmıştır. Bu çekimlerde alanda güreşçiler aralarındaki ilişkiler, 

güreşçilerin temas kurma biçimleri, gençler ve yetişkinler arası ilişkiler ve şiddet 

eylemlerine odaklanılmıştır.  Çekilen videolar çalışmada doğrudan kullanılmamış, 

fakat alan notlarının kontrol edilmesine katkıda bulunmuştur. Çekimler, alan 

notlarını zenginleştirici bir yan metin olarak kullanılmıştır. 

 

Fotoğraflar 

Araştırma boyunca alanda çekilen fotoğraflar da verilerin analizi sırasında 

anlatılanların görünür olmasına destekleyici olarak kullanılmıştır. Video 

çekimlerinde olduğu gibi, alanda güreşçiler arasındaki ilişkiler, güreşçilerin temas 
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kurma biçimleri ve duyguları bu fotoğraflarda yansıtılmaya çalışılmıştır (Bkz. EK 

10) 

Çalışma devam ederken alanı anlamak ve verileri değerlendirmek yönünde 

araştırmacıya ilham kaynağı olan bir fotoğraf albümünden fotoğraflar da EK 11’da 

verilmiştir.  

 

3.6. Veri Analizi 

Çalışma sorunsalı erkeklik etrafında oluşturulmuş olsa da, veriler analiz 

edilirken bu sorunsalın farklı toplumsal kategorilerle kesişimi dikkate alınmış ve bu 

boyutlar da çalışmaya dahil edilmiştir. Fakat yine de çalışmanın çatısı bu kesişimler 

üzerinden değil erkeklik üzerinden kurulmuştur. Kesişimsel analiz ise, her bir 

tematik başlık altında bulguları tartışırken mümkün olduğunca bulgular ile kuramı 

birleştirerek yapılmaya çalışılmıştır.  

Bireysel görüşmelere ilişkin epistomolojik sorular iki ana mecrada 

yoğunlaşmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen anlatılar analiz edilmek üzere 

toplanmış veriler midir, yoksa doğrudan analiz edilmiş veriler midir ya da bir üçüncü 

yol olarak bu ikisinin karmaşık bileşeni midir? Bu çalışmada, görüşülen kişilerin  

olgulara ilişkin kendi bakış açılarını ifade eden fikirlerini aktardıkları baştan kabul 

edilmiştir. Burada araştırmacı, bu kişisel bakış açılarını, alana ilişkin kuramsal 

bilgiyle ve  kendi analiziyle karşılaştırılarak analiz etmiştir (271) 

 Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ilk adım, ses kayıt cihazı ile 

kaydedilen görüşmelerin çözümlenerek yazılı metinler haline getirilmesidir. Daha 

sonraki adımda yazılı görüşme metinleri niteliksel içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Bu analiz çerçevesinde ilk olarak metinler satır satır okunarak, 

araştırmanın amacı ve problemleri bağlamında anlamlı olan bölümlere kodlar 

verilmiştir. ‘Açık kodlama’ olarak adlandırılan bu işlem ile bütün veriler 

kodlandıktan sonra, verilerin incelenmesinde ve organize edilmesinde kullanılmak 

üzere bir kod listesi oluşturulmuştur. Bunu takiben birbiriyle ilişkili kodların bir 

araya getirilerek temalar bulunmasına yönelik olarak ‘tematik kodlama’ yapılmıştır 

(286). Tematik kodlama verilerin kodlar aracılığıyla kategorize edilmesidir. Veri 

analizinin son aşamasında, verilerin anlamlı bir şekilde ifade edilmesini sağlamak 

üzere kod kategorilerinden oluşturulan alt temalar birbirleriyle ilişkileri ve 
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araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesi doğrultusunda ortak temalar altında 

birleştirilmiştir.  

 

3.7. Geçerlik ve Güvenirlik 

Bir olgunun sayısal varlığından ziyade anlamına yönelik bir araştırmayı 

planlamakta kullanılan nitel araştırma yönteminde geçerlik ve güvenirlik geleneksel 

geçerlik ve güvenirlik kavramlarından farklı bir boyutta ele alınmaktadır. Nitel 

çalışmada önemli olan anlamı ortaya çıkarmak ve bu yolla gerçeğe ulaşmaktır. Bu 

yolda araştırmacının araştırma alanına yakın olması gereği, yüz yüze görüşmeler 

yoluyla ayrıntılı ve derinlemesine bilgi toplayabilmesi, gözlemler yoluyla doğrudan 

ve olayın gerçekleştiği doğal ortam içinde ve uzun süreli bilgi toplayabilmesi, elde 

edilen bilgilerin teyit edilmesi için alana geri dönebilme şansı nitel araştırmada 

geçerliği sağlayan unsurlardır (286).  

Nitel araştırmalarda araştırmacı, çalışmada iç geçerliğin bulunup 

bulunmadığını anlamak için kendine bazı sorular sormalıdır (286). Bu soruların 

birincisi; alan dikkate alındığında verilerin anlamlı olup olmadığı ve tamamlanıp 

tamamlanmadığıdır. Đkinci soru; bulguların kendi içinde tutarlı ve anlamlı olup 

olmadığı ve anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığıdır. Üçüncü soru; bulguları 

elde etmede farklı tekniklerin birbirlerinin eksiklerini gidermek anlamında bir arada 

kullanılıp kullanılmadığıdır. Çeşitleme (Triangulation) adı da verilen birçok tekniğin 

bir arada kullanılması sayesinde nitel araştırmalar güçlenmektedir (263). Her yöntem 

aynı noktaya yönelmiş farklı bakış açılarını temsil etmektedir. Bu farklı bakış 

açılarını birleştirmek gerçeğin daha esaslı bir resmini yapma şansını arttırmaktadır. 

Bir başka deyişle, araştırmada yöntem çeşitlemesi nitel araştırmalarda verilerin bu 

farklı bakış açıları aracılığıyla toplanmasını sağlamak anlamına gelmektedir (22). Bu 

çalışmada da, daha önceki bölümlerde detaylı bir şekilde değinildiği üzere gözlem, 

bireysel görüşmeler, odak grup görüşmeleri gibi çoklu veri toplama tekniklerinin 

kullanılarak geçerlik arttırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca video ve fotoğraf çekimleri de 

bu tekniklere destek olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmada ayrıca başka bir çeşitleme basamağı olarak alan 

katılımcılarının mümkün olduğunca alanın farklı noktalarından bilgi taşıyabilecek 

kişilerden seçilmesidir. Denzin (82)’in çeşitlemenin alternatiflerinden biri olarak 
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kabul ettiği bu tercih, çalışmada verilerin zenginliğini arttıracak bir unsur olarak 

görülmüştür. Bu yolla hem güreşçilerin toplumsallaşma süreçlerinin ve spor 

kariyerlerinin farklı aşamalarıyla ilgili bilgi edinilmesi hem de farklı konumlarda yer 

alan kişileri araştırmaya dahil ederek farklı açılardan bilgiye ulaşılması sağlanmıştır.  

Bunların yanı sıra toplanan verilerin ayrıntılı bir biçimde rapor edilmesi ve 

veri toplama sürecinin ayrıntılı bir biçimde açıklanması nitel çalışmalarda geçerlik 

için gereklidir (286). Bu çalışmada da, geçerliği sağlamak üzere hem veri toplama 

sürecinin hem de elde  edilen verilerin çalışma metni içinde detaylı bir şekilde 

aktarılmasına dikkat edilmiştir. 

Nitel çalışmada ulaşılan sonuçlar araştırma grubuna özgü olduğu ve bireylere 

ve ortama özgü olarak sürekli değiştiği kabul edildiği için araştırmanın benzer 

gruplarda tekrarlanmasının mümkün olmadığı baştan kabul edilmektedir. Bu da nitel 

araştırmalarda nicel çalışmalardakine benzer bir güvenirlikten bahsedemeyeceğimizi 

göstermektedir. Fakat nitel çalışmalarda da güvenirlik araştırmacının araştırma 

içindeki konumunu açık bir biçimde ifade etmesi ve tüm süreci olanca açıklığıyla 

dile getirmesi yoluyla mümkün olabilir. Güvenirliğin sağlanmasında bir diğer nokta 

araştırma grubunun açık bir şekilde tanımlanması iken aynı zamanda araştırma 

mekanının ve fiziksel koşulların ayrıntılı bir portresinin sunulmasıdır. Tüm bunlara 

ek olarak nitel araştırmada kavramsal çerçevenin güçlü olması ve verilerle ayrıntılı 

ve güçlü bir biçimde bağlantılandırılması, verilerin hangi düzlemde analiz edildiğinin 

anlaşılabilmesi açısından önemlidir (286). Bu çalışmada da araştırmacı, güvenirliğin 

sağlanması için araştırma sürecindeki konumunu ve araştırma sürecinde yaşadıklarını 

açık bir şekilde belirtmiştir. Ayrıca, araştırma grubuna ve gözlem yaptığı alanlara 

ilişkin detaylı açıklamalar yapmıştır. Araştırmacı hem araştırma grubuna hem de 

araştırma mekanına ve fiziksel koşullara verilerin aktarılması sırasında değinmiş, 

ayrıca alan çalışması sırasında çektiği fotoğraflar ile bunları somutlaştırmıştır.   

 

3.8. Etik Konular 

Berg (22)’e göre anonimlik ve gizlilik sıklıkla birbirinin yerine kullanılan iki 

kavram olmasına karşın, birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Gizlilik öznelerin 

kimliğini açık eden tüm bilgilerin araştırma kayıtlarından kaldırılması anlamına 

gelmektedir. Anonimlik ise en genel anlamıyla isimlerin kaldırılmasıdır. Nitel 
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çalışmalarda kullanılan teknikler gereği katılımcının anonimliği en azından 

araştırmacı açısından söz konusu değildir. Burada önemli olan katılımcılara üst 

düzeyde gizlilik sağlamaktadır. Gibbons (101) da, yer isimlerinin ve kişilere özel 

ayrıntılı tanımlamaların öznenin kimliğinin açığa çıkmasına neden olacağı için dikkat 

edilmesi gereken unsurlar olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada gizliliği korumak 

için ilk adım takma adların kullanılmasıdır. Fakat bununla yetinilmemiş, kişilerin 

bilgisine ulaşılmasının engellenmesi amacıyla coğrafi adlar ile kulüp ve merkez 

adları da kullanılmamıştır. Ayrıca çalışmaya katılan çeşitli meslekteki uzmanların 

meslekleri kaldırılmış ve genel olarak uzman olarak adlandırılmışlardır. Yine 

federasyonda ve merkezlerde çeşitli yönetim kademelerinde bulunanlar da idareci adı 

altında toplanmıştır.  

Araştırmada etik sorumluluklar aldatmadan kaçınmayı, ses kayıt almadan 

önce izin almayı ve hem araştırmayla hem de araştırmacının kendisi ile ilgili dürüst 

olmayı gerektirmektedir (7, 54). Görüşmelerden önce görüşülenlerin araştırmanın 

amacını bilmeye hakkı vardır (246, s..36). Bu çalışma kapsamında da bütün 

katılımcılara araştırma süreci hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Araştırmanın amacı 

açıklanırken akademik bir dil kullanarak birebir aktarım yerine katılımcının kendi 

dünyası içinde anlayabileceği şekilde açıklanması yoluna gidilmiştir.  

Araştırmacı aynı zamanda, görüştüğü kişilerin duygusal, fiziksel ya da 

ekonomik olarak  zarar görmemesini sağlamakla sorumludur (202). Bu çerçevede bu 

çalışmanın konusu gereği, katılımcıların hassas olabilecekleri düşünülen çeşitli 

konular görüşülürken, sadece katılımcının aktardığı bilgiyle yetinilmiş, daha sonra bu 

konu üzerine başka soru sorulmamıştır. Görüşmeler sırasında rahatsız edici 

olmamaya özen gösterilmiştir. Bu görüşmelerden sonra alan notu tutularak 

görüşmede yaşanılanlar not edilmiştir. Bu anlamda alan dışındaki insanların alana 

ilişkin aktardıklarına ve araştırmacının alana ilişkin daha önceki bilgilerine 

dayanarak varlığını bildiği kimi marjinelleştirilmiş erkeklik deneyimlerine çalışma 

boyunca değinilememiştir. Araştırma boyunca, bu deneyimlerin ve araştırmacı 

tarafından güçlü bir biçimde sezilen kimi istismar biçimlerinin ifade edilmesi ve bu 

yolla mücadele edilebilmesini sağlamak üzere açığa çıkarılması isteği mevcut olmuş 

fakat elbette görüşmeler boyunca katılımcılar bundan bahsetmediği için araştırmacı 
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tarafından da sorulmamıştır. Buradaki tercihte konunun hassasiyeti ve alanda 

araştırmacının varlığının sorunlu hale gelecek olması etkilidir.  
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4. BULGULAR 

 

4.1. Kır, Yoksulluk ve Güreşçiler 

Ortner (210), kişinin aleyhine işleyebilecek herhangi bir yapısal konum, sınıf, 

kast ya da cinsiyeti yapısal dezavantajlar olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmanın kır 

ve sınıf kökenlerinden kaynaklanan yapısal dezavantajları bulunan araştırma 

grubunda erkekliğin inşasını incelemek, aynı zamanda bu yapısal dezavantajları 

incelemeyi gerektirmektedir. Her ne kadar eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri 

zemininde egemen olan tarafta yer alıyor olsalar da, bu anlamda ötekileşen bu 

grubun kendi toplumsal konumlarından nasıl etkilendiğini, nasıl sorunlarla 

karşılaştıklarını ve bunlarla nasıl başa çıktıklarını incelemek, erkeklikle kurdukları 

ilişkiyi daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.  

 

4.1.1 Kırsal Yoksulluk 

Değişen bir dünyaya karşı  

Kerpiç duvarlar gibi katı  

Çakır dikenleri gibi susuz  

Kayıtsızca direnerek yaşarlar 6. 

 

Türkiye’de Cumhuriyet projesi içinde her türlü toplumsal kategori reddedilir 

ve toplum homojen bir bütün olarak sunulurken, kent-köy ikiliği bir istisnayı 

oluşturmaktadır. Meşru bir ikilikle ayrıştırılmış olan bu yerleşim bölgeleri, erken 

cumhuriyet döneminde ekonomik, toplumsal ve kültürel olarak iki farklı kesimi 

temsil etmektedir. Bu bölümde yukarıda belirtildiği gibi köy kökenli olan 

güreşçilerin bu kökenleri nedeniyle yaşadıkları yapısal dezavantajların ampirik 

veriler ışığında incelenebilmesi için, kırın ve köylülüğün dünyada ve Türkiye’deki 

konumu, ilgili literatür ışığında kısaca anlatılacaktır. 

Köylülük, geleneksel tarımı ifade etmek için kullanılırken, örf-adet, alışkanlık 

ve geleneklerle belirlenen bir üretim sürecinin de ele alınmasını gerektirmektedir 

(28). 1960’lardan itibaren sosyal bilimler literatüründe önemli bir yer işgal eden, 

1980’lerle ise neredeyse unutulmuş bir konuya dönüşen köylülüğü anlamak için 

                                                        

6 Şükrü Erbaş, Köylüleri Niçin Öldürmeliyiz? Şükrü Erbaş şiirinde köylünün değil ama köylülüğün 
neden tasfiye edilmesi gerektiğini ironik bir dille anlatmıştır. Modernleşme kuramı etkisindeki bu 
bakış şiirin yazıldığı dönemde aydınlar arasında oldukça yaygındır. (Bkz. EK 12) 
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iktisat ve sosyoloji kuramları içinde nasıl bir yer tuttuğunun kısaca aktarılması bir 

başlangıç noktası oluşturmaktadır. 

Klasik iktisadın ortaya çıkışından itibaren iddia, kapitalist üretim ilişkilerinin 

egemenliğinin her aile biriminin kendisinin firması olduğu ve çetin şartlar altında 

kendi için ürettiği küçük meta üreticiliğini yok edeceği yönündedir (28). Neoklasik 

iktisat da kapitalizmin gelişmesi ile köylülüğün anlamlı bir ekonomik olgu olmaktan 

çıkacağını zımnen kabul etmektedir. Buna bağlı olarak, üretim tarzının değişimi ve 

piyasa ilişkilerinde rasyonel davranış biçimlerinin egemen olmasının artık küçük 

işletmeler ile büyük sanayi arasında bir fark bırakmayacağı, bu yüzden köylülüğün 

ayrı ve özel bir çözümleme gerektiren bir inceleme alanı olmaktan çıkacağı ve tüm 

işletmeler içinde ayrı bir sosyo-ekonomik kategori olarak köylülüğün silinip gideceği 

iddia edilmektedir (28, s. 108). Boratav (28)’a göre belki “bu, kapitalist gelişmenin 

küçük üreticiliği tasfiye edeceğine ilişkin olgusal ve tarihsel bir tez değildir ama tüm 

varsayımların ve yapısı ile kapitalizm üzerine kurulu bir iktisat kuramından küçük 

üreticilik kategorisinin tasfiyesi anlamına gelen bir yaklaşımdır ve büyük ölçüde aynı 

kapıya çıkmaktadır” (s. 109).  

Modernleşmeci okul, toplumsal gelişimin belli aşamalarında bir eşitsizlik 

yaşanacağını ve tüm bölgelerin eşit gelişemeyeceğini iddia etmektedir. Bu yüzden bu 

görüşe göre bölgeler arası dengesizlikler kaçınılmaz fakat geçicidir. Bu eşitsizliklerin 

uzun zamanda toplumun yararına olacağı fakat modernleşmeyle birlikte tüm 

bölgelerin belli bir noktada kalkınacağı ve eşit seviyeye geleceği düşünülmektedir. 

Bölgelerdeki gelişim eşitsizliği daha gelişmiş bölgelerin işgücü ihtiyacını 

karşılamaktadır (242). Bu anlamda kırın geri kalması işlevseldir ve bir noktada 

kentin içinde eriyecek, köylülük yok olacaktır. 

Neoklasik iktisadın karşısında Marksist iktisat, köylülüğe ilişkin kuramlarıyla 

belki de Türkiye’de köylülük tartışmalarına en çok etki eden yaklaşımdır. Marx 

Kapital’in üçüncü cildinde tarım ve tarım dışı kapitalizmin asimetrik bir yol 

izlediğini kabul etmektedir fakat son kertede Batı toplumlarının Đngiltere’deki gibi 

bir yön izleyeceğini ve köylülüğün tasfiye edileceğini savunmaktadır. 

Mülksüzleştirilecek köylü kapitalizmin ilk emek ordusunu oluşturacaktır. Buna 

rağmen Marx, Batı dışı toplumlarda farklı bir gelişme çizgisi izlenebileceğini ve 

küçük üreticiliğin varlığını koruyarak kapitalizme eklemlenebileceğini kabul etmiştir 
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(aktaran, 28). Böylece tarım dışında kapitalizmin gelişimi tarımı da kendine 

bağlamaktadır ve kapalı tabii ekonomiden küçük meta üreticiliğine geçiş söz konusu 

olmaktadır. Yalnız bu üretim biçiminde tüccar-tefeci ilişkisi ile yapılanan borçlanma 

döngüsü, bunu takiben toprakların ipoteği ve işletme ve mülkiyetlerin tek elde 

toplanmaya başlaması ile son bulan bu süreç, yoksul ve orta köylüyü 

mülksüzleştirirken, zengin köylü giderek kapitalist çiftçiye dönüşecektir. Yani bu 

düşüncede de egemen olduğu üzere Boratav (28)’ın Plekhanov’dan aktardığı gibi 

“köylülük vardır ama sadece tarihi (geçici) olarak”. Dolayısıyla asimetrik gelişimi 

kabul etmesine ve Batı dışı toplumlara farklı bir mercekten bakılması gerektiğini 

kabul etmesine rağmen, Marksist yaklaşım da nihai durumun köylülüğün tasfiyesi 

olacağını kabul etmektedir.  

Tüm bu tezlere karşın küçük meta üreticiliği ve köylülük çok uzunca bir 

süredir varlığını korumaktadır. Tarihi süreç içinde farklı ülkelerde çeşitli 

dalgalanmalar yaşıyor olsa da farklı beka stratejileri kullanarak devamlılığını 

sağlamıştır. Boratav (28)’a göre özellikle az gelişmiş ülkelerde ekonomi içindeki 

varlığını ve önemini uzunca bir süre korumuştur. Küçük üreticilik bir yandan 

tasfiyeye uğrarken, bir yandan da kendisini sürekli olarak yeniden üreterek varlığını 

koruyabilmekte ve direnebilmektedir (28, s.116). Bu durumda kapitalizmle 

eklemlenme geçici bir süreç değil, kalıcı bir birlikteliği oluşturmaktadır. Bu yüzden 

19. yüzyılda egemen olan köylülüğün tasfiyesi tezleri, 20. yüzyılda yerini köylülüğün 

nasıl direndiğine ilişkin incelemelere bırakmıştır. Bu metinler içinde Türkiye’de de 

etkili olan Lenin ve Kautsky’nin metinlerinin yanı sıra, bugün hala köylülük 

literatüründe kendisine başvurulan Chayanov’un eserleridir.  

Neoklasik iktisadın içinde ise köylü sorunu bu dönemden itibaren kalkınma 

iktisadı çerçevesinde ele alınmıştır. Bu anlamda tarım/köylü kesiminin kentten farklı 

davranış normları ve farklı dengeleri olabileceği söylenmekte, ikili bir kalkınma 

modeliyle alternatif kalkınma stratejileri oluşturulmaktadır. 1960’lara gelindiğinde 

ise Chayanov’un yazdıklarına da başvuran yaklaşım kapitalizm içinde köylülüğün 

tasfiye olmamasını köylü davranışını analiz ederek anlamaya çalışmıştır. Sonunda, 

kapitalizm içinde kar azamileştirmesini hedef olarak belirleyen firmalardan farklı 

olarak, köylülerin farklı bir amaçla çalıştığı kabul edilmiştir. Köylüler bu anlamda 

kendi rasyonel gelişim süreçleri içinde kararlar alan farklı bir birim olarak 
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değerlendirilmiştir. Aynı dönemde Marksistler de konuya farklı tartışmalarla yeni bir 

soluk getirmişlerdir. Bu kuramsal çerçeveler içinde köylülüğün kapitalist üretim 

biçimine en uygun tarım yapısı olduğu savı ortaya atılmış, ayrıca köylülüğün direnişi 

üzerine incelemeler yapılmıştır.  

Bu çalışmalardan sonra köylü “sorun”una demografik, normatif ve teknolojik 

açıklamalar getirilmiştir (28). Demografik açıklamalara göre köylülük kapitalist 

işletmelerden farklı olarak hem tüketim hem üretim birimidir. Aile hem üretim 

sürecinde emeğini kullanmakta hem de tüketmektedir. Bu demografik açıklama bu 

yüzden ailenin demografik değişimlerinin yani ölüm, doğum, miras ve emekçilerin 

tüketicilere oranlarının köylünün varlığını belirleyeceği varsayılmıştır. Bu varsayıma 

göre başlangıçta aile emeği tüketime oranla fazla olduğu için aile topraklarını 

işlemesi için dışarıdan emek yardımı alacaktır. Çocukların döneminde ise bir emek 

mülk dengesi kurulacaktır. Üçüncü dönemde toprakların bölünmesi ve ailenin 

kalabalıklaşması ile emeğin mülke oranla fazla olması sonucu ailenin refahını devam 

ettirebilmek için ya toprak kiralama yoluna gidilecek ya da ailenin bir bölümünün 

emeği başka alanlarda kiralanacaktır. Bu açıklamaya göre 30 yıllık bir süreç 

sonucunda demografik değişim köylünün saf üretici olarak kalmasını olanaksız 

kılacaktır (28). Oysa 30 yıllık döngünün sonunda da küçük meta üreticiliğinin devam 

ediyor olması bu tezin tamamıyla geçerli olmadığını göstermektedir. 

Bu noktada köylülerin normatif bir yaklaşımla davranışlardaki farkın 

devamlılığını sağladığı görüşü, hem neoklasiklere hem de Marksist yazının bir 

bölümüne hakim olmuştur. Burada örneğin Kautsky’nin insanlık üzeri emek ve 

insanlık altı tüketim savı yeniden gündeme getirilmiştir. Köylü emek sürecinde 

kapitalistlerden davranış farkıyla ayakta durmayı başarmaktadır. Burada ortaya çıkan 

köylü resmi ilkel koşulların kabalığı ile kapitalizmin acımasızlığını içinde barındıran 

bir barbarlar sınıfını aksettirmektedir (28). Bu resmin Türkiye’deki farklı 

versiyonlarına ileriki bölümlerde değinilecektir.  

Chayanov (52) köylülerin direnme gücünü, köylünün kendi kendini 

sömürmesi ile açıklamıştır ve bu açıklama halen birçok çalışmada köylülüğün nasıl 

stratejilerle varlığını devam ettirdiğini anlamada yardımcı olan kuramsal araçlardan 

biridir (118). Boratav (28)’ın özetlediği biçimiyle Kautsky, Lenin ve Chayanov’un 

düşünceleri “köylü öz kaynaklarını özellikle emeğini ve tüketimini zorlayarak, 
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kapitalist bir çiftçinin kabul edebileceğinden çok daha düşük emek getirisine razı 

olduğu için varolabilmektedir” (s. 138) biçimindedir. 

Buradaki denge, toprağın verimini azamiye, emeği ise asgariye çekerek 

dengeyi koruyan ve uyum sağlayarak varlığını sürdüren köylü davranışı ile 

açıklanmaktadır. Verimliliğin arttığı yıllarda bile köylü yoksulluğunun devam 

etmesinin açıklaması budur. Küçük köylü toprak mülkiyetinin yaygın olduğu 

ülkelerde örneğin buğday fiyatlarının düşük olabilmesi burada köylünün emek verimi 

korunurken maliyetinin düşük tutulmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu 

ülkelerdeki düşük fiyatlar üreticilerin yoksulluğu ile sağlanmaktadır. Bu durum, 

küçük üreticinin sermayenin karşısında yarı proleterleşmesi anlamına gelmektedir.  

Đlerleyen teknolojiyle birlikte gerçekleşen verim artışı köylü tarımında 

tüketim düzeyine ve net gelire yansımamaktadır ve büyük ölçüde borçlanma ve 

kısmen devlet politikaları ile finanse edilmektedir.Tarımsal hasıla büyüse de köylü 

geliri düşük kalmaktadır. Bu koşulların geçerli olduğu ülkelerde köylü işletmesi her 

türlü ilerlemeyi ve tekniği uygulayabilecek güce ve esnekliğe sahiptir (28). Bu 

anlamda kendisine ilişkin durağan ve yeniliklere uyum sağlayamaz önyargısını 

kırmıştır. Göreli yoksulluğu devam etmektedir ama bu verim düşüklüğünden değil, 

emek sömürüsünden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 1940’larden beri yaşandığı 

şekliyle teknolojiye uyum sağlayan ve yüksek verimlilik sağlayan köylülük, sürekli 

borçlanma ve büyük sermayeye olan bağımlılık yüzünden net gelir artışı sınırlı kalan 

ve daima bir tasfiye tehdidiyle yaşayan bir kitleyi oluşturmuştur (28). Erken 

Cumhuriyet döneminden bugüne ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde 

modernleşme çabaları ve sosyo ekonomik dönüşümün farklı aşamalarında kent ve kır 

arasında gelişmişlik ve hizmetlerden yararlanma olanakları anlamındaki farklılıklar 

korunmaktadır (DPT, 2007). Bu süreçte kentlerin sanayi ve hizmet sektörleri lehine 

yapısal dönüşümü ve buna bağlı istihdam olanaklarının sebep olduğu kırdan kente 

göç, bu eşitsizliğin temel nedenleri arasındadır (153).  

Bu işlem, tasfiye edilmesi beklenen köylülüğün varlığını korumaktaki 

yollardan biridir. Kırsal kesimde köylü işletmesi varlığını korurken, tasfiyeye 

uğramadan bünyesindeki fazla emeği, özellikle genç ve erkek nüfusu dışarı 

pompalamaktadır. Bu durumda daha fazla istihdam olanağının olduğu kentsel 

alanlar, kırsal alanda yaşayan erkekler için çekici hale gelmektedir (105). Kente 
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düzenli iş bulması gerekmeden gidebilen ya da marjinal faaliyetlerde bir süre hayat 

alanı bulabilen bu nüfus, işsizlik ve bunalım anlarında başvurulabilecek bir sığınağa 

sahip olduğu için tarım dışı bir alanda rahat hareket edebilmektedir (28). Tasfiye 

tezlerine göre mülksüzleşmeyle beraber yedek emek ordusu olarak kentlere göç 

etmesi beklenen köylünün, mülkünü koruyarak kentlerdeki iş alanında da emeğini 

satmaya başlamasıysa başka bir farklılıktır. Kentlerin gecekondu bölgelerini 

oluşturan ve köyden göç eden kitlelerin büyük bir bölümü yarı-köylü niteliklerini 

koruyarak kentteki varlığını devam ettirmek yolunda destek almaktadır. Genç ve 

erkek nüfus ise kentte varolabilecek koşulları yaratması ve köydekinden iyi koşullara 

sahip olması istenen ve beklenen nüfustur.  

Türkiye’de de 1930’lar ve 1940’larda köycülük düşüncesi çerçevesinde çeşitli 

kalkınma politikalarının hedefi olan kır, 1960’lardan itibaren tarımda kapitalistleşme 

ve köylülüğün varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği tartışmaları etrafında şekillenen 

çalışmalara konu olmuştur (12, 27, 93). Bunun gerisinde dünyada etkili olan köylü 

devrimlerinin konuya ilgiyi yükseltmesi ve yukarıda aktarılan Marksist kuramların 

çok sayıda sosyal bilimcinin ilgisini çekmesi yatmaktadır. 1980’lerle birlikte kentin 

hızla yayılan etkisinin yanı sıra, neoliberalleşmeyle birlikte tarıma olan ilginin 

azalması, sosyal bilimlerde de alana olan ilginin azalmasıyla sonuçlanmıştır. Aydın 

(13)’a göre, Sovyetlerin yıkılması ve Marksist kurama duyulan ilginin azalması da 

köylülük tartışmalarının sönümlenmesini etkileyen faktörlerdendir.  

Bundan sonra yapılan çalışmalar, genelde makro ekonomik düzeyde yapısal 

dönüşümlerle tarımsal destekleme programları arasındaki ilişkiyi kuran ve devam 

eden küçük üreticiliğin ekonomiye verdiği zararı ortaya koyan çalışmalardır (13). 

Tarımda da etkili olan yeni ekonomik politikaların hane içi iş bölümünü nasıl 

etkilediği ve burada kadının konumu üzerine ise kadın araştırmacıların çabalarıyla 

ortaya çıkan sınırlı sayıda çalışma mevcuttur (23, 94, 110, 146, 208, 238, 239). 

2000’ler sonrasında yoğunlaşan bir biçimde Dünya Bankası ve IMF’nin 

yapısal uyum politikaları köylüleri ve tarımı oldukça güç duruma getirmiştir. Köylü 

ailelerin kurduğu beka stratejileri yoksullukla mücadele içinde kurulmaktadır.  

Aslında 1948 yılında Marshall planları kırsal yapıda dönüm noktası olarak 

kabul edilirse, bu yıldan sonra tarımda kalkınma önemli bir politik strateji olarak öne 

çıkmıştır (167). Tarımda makinalaşmanın arttığı ve orman ve meraların tahrip 
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edilmesi yoluyla yeni tarım alanlarının açıldığı bu dönemde iç göç de yoğunlaşmış, 

dolayısıyla kent ve kırın toplumsal teması artmıştır. Üstelik tüm bu desteğe karşın 

1960’ların sonunda ortalama hane gelirleri incelendiğinde kentte 26.470 TL olan 

gelirin, nüfusu 2000’in altındaki köylerde 8181 TL olduğu görülmektedir. 

1950-1980 arasında tarıma olan destek, 1980’lerle birlikte azalmaya başlamış, 

özellikle 1997’den sonra devlet hızla tarımdan elini çekmiştir. Devlet desteğinin ve 

tarımda sübvansiyonların kaldırılmasıyla küçük üreticilerin sayısı hızla düşmeye 

başlamıştır . Tarım ürünlerine verilen maliyetin altında fiyatlar ve artan tarımsal girdi 

fiyatları köylüyü bir krizin içine yuvarlamıştır. Đthalatın artması ve köylünün 

ürettiğinin karşısında bir de daha ucuza satılabilen ithal ürünlerin yer alması bu krizi 

daha da arttırmıştır (13). Devlet esasında IMF ve Dünya Bankası’nın talep ettiği 

kısıtlamaları bir patlamaya ve oy kaybına yol açmamak için düşük bir hızla 

gerçekleştirmiştir ama 2000’lerle birlikte bu hız artmış, destekleme alımları yerine 

doğrudan yardımlar yapılarak kriz seyreltilmeye çalışılmıştır7.  

Kır ve kent bölgeleri arasındaki eşitsizlikler yalnızca ekonomik seviyeyle 

sınırlı kalmamaktadır. Eğitim durumuna bakıldığında 1985 ve 1990 verileri okur 

yazarlık oranının en düşük köylerde olduğunu göstermektedir (aktaran, 167). 

Aşağıda daha ayrıntılı inceleneceği üzere, bu durum yıllar içinde okur yazarlık 

seviyesinde bir yükselmeyle ve zorunlu eğitimle değişse de halen kırsal bölgelerde 

eğitim düzeyi görece düşüktür.  

Bugün Türkiye’de Chayanov (52)’un belirttiği gibi köylünün varolabilmesi 

kendi emeğini aşırı sömürmesine, yarıcılık ve kiracılık gibi ara birimlerin 

kurulmasına ve kente göç eden genç ve erkek nüfusa bağlıdır. Bir başka deyişle bu 

krize karşın tarımsal işletmelerin kaybolmaması beka stratejileriyle mümkün 

olmaktadır. Kente göç eden köylülerin bir bölümü Türkiye’de de, yukarıda 

Boratav’ın ortaya koyduğu gibi, topraklarını en azından geniş aile ekseninde elinde 

tutmaktadır. Kentlerdeki kriz riski ve güvencesiz istihdam bu toprakların elde 

tutulmasını zorunlu kılmaktadır.  

Devlet politikaları, pazar ilişkilerinin yapısı, çiftçilerin sahip oldukları bilgi 

ve beceriler, üretim ve bölüşüm ilişkileri de hanenin beka mekanizmaları 

                                                        

7 Örneğin Karadeniz’de hemen her yıl düşük fındık fiyatları karşısında köylünün zarar etmesini 
önlemek için devlet tarafından doğrudan para yardımı yapılmaya başlanmıştır. 
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geliştirebilme potansiyeli üzerinde etkili olmaktadır. Sosyal devletteki küçülme, 

düşük ürün fiyatları ve yüksek maliyetlerin kıskacında, ancak kırsal üretici 

hanelerince üretilen ve piyasaya sunulmayan mal ve hizmetlerin varlığı sayesinde 

halen politikaların yürütülebilmesini sağlamaktadır (13). Fakat zorlukların giderek 

büyümesi ailelerin beka stratejilerini genişletmesini gerektirmiştir. Bunun için yeni 

gelir kaynakları yaratmak, birikmiş kaynakları harcamak ya da borçlanmak ya da 

tüketimi sınırlandırmak ve maliyeti düşürmek önemli stratejilerdir (13).  

Türkiye’de köylüler ya tamamen mülksüzleşip ailece göç etmekte ya da 

ailenin erkekleri göç ederek, sezonluk çalışmaktadır. Bu yolla özellikle kapitalist kriz 

dönemlerinde bir alternatif olarak toprak mülkünü koruma çabasını sürdürmektedir 

(13). Bu aslında bir yandan da krizin keskinleşmesini ve bir patlamaya yol açmasını 

engelleyen sübaplardan biridir. Kent yoksulları için bugün dahi kır ile olan bağlantı 

ve destek, kentte ayakta durmayı sağlayan yollardan biridir. Genç erkekler ise sürekli 

ya da mevsimlik olarak önce çevre ilçe ve illere sonra büyük şehirlere ya da başka 

ülkelere göç ederek hane bütçesine katkıda bulunmakta ve köyde hanenin bir üretim 

birimi olarak süregitmesini sağlamaktadırlar.  

Kırsal yoksullar ise köyde git gide yoksullaşmaktadır. Krize girmeden önce 

hayvancılık, köyde varolmalarını ve kente emek göçü yaşanmadan da geçimlik 

üretimlerini yapmalarını sağlamaktaydı. Fakat büyük sulama şebekeleriyle sulanan 

arazilerin tarıma açılması, kır yoksullarının önemli gelir kaynağı olan hayvancılık 

için besin sağlayan meraların yok olmasına neden olmuştur. Bunun dışında 

hayvansal ürünlerin üretiminin neredeyse tamamen büyük üreticilere geçmesi de bu 

yok oluşta bir başka etkendir. Bu durumda köyün yoksulları için emek göçü en iyi 

alternatifi oluşturmaktadır (153, s. 66).  

Türkiye’de köylüler için bir başka beka stratejisi hanelerin çok daha ucuz ve 

kalitesiz mal ve hizmetlere yönelerek ve hatta kimi mal ve hizmetleri evde üretmek 

yoluyla giderlerini sınırlama biçimindedir (28; 13). Aydın (13)’ın yaptığı araştırmada 

giyecek ve yiyecek normlarının değiştiği ve daha niteliksiz ürünlerin tercih edildiği 

görülmüştür. Pirinç tüketiminin yerini makarna almış, üç öğün yerine iki öğün 

yemeye başlamışlardır. Çalışmalar, tarımın modernleşmesi ile birlikte kadın ve erkek 

arasındaki eşitsiz ilişkinin erkekler lehine bozulduğunu iddia etmektedir. Buna göre 

karar alma mekanizmaları ve dışarıyla ilişkinin artmasını gerektiren yeni ilişki 
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biçimleri erkeğin etkisini hem ev içinde hem de yerel iktidar merkezlerinde 

arttırmıştır (134, 94). Bu süreçte aile bütçesine katkı sağlayan ev içi hizmetlerin çoğu 

kadınlar tarafından sağlanmakta, hatta bazı ailelerde kadınlar kendileri kalitesiz 

ürünleri yerken, ailenin diğer üyelerine farklı yiyecekler hazırlamaktadır. Ayrıca 

geçimlik sebzenin üretimi de ev önünde kadınlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yine Mısır’da 1997’den itibaren artan çiftçi borçları ve yoksullaşma köylüleri çok 

benzer önlemler almaya itmiştir. Genç erkek emeği aile dışına çıkmış, ileriki yaşlarda 

okula kayıt oranı azalmış, özellikle kadının aile reisi olduğu dolayısıyla cinsiyete 

dayalı gelir eşitsizliği düşünüldüğünde daha az gelire sahip olan ailelerde okuldan 

almalar olmuştur. Yine bu noktada ev içindeki harcamaları azaltmak kadınlara 

düşmektedir. Ucuz yemek elde etmek, hayvanları ve mücevheratı satmak bir başka 

yoldur (42). 

Kadın ve erkek arasındaki farklılık sadece bununla sınırlı değildir. Köy 

düzeyinde ve kamusal alanda hane halkının temsilcisi hane reisi olan erkektir. Temsil 

etme erkek kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak algılanır. Temsil edilen ise birçok 

anlamları ile ailedir. Aile, kadın veya annedir; veya çocukları da içine alarak biraz 

genişletilebilir. Devlet ve hane reisi erkek benzer bir çerçeveden algılanmaktadır. 

Devlet, anavatanın temsilcisidir ve orada yaşayanları kollamak ve idamelerini 

sağlamak rolünü üstlenmelidir; hane reisi erkek de aynı şekilde ailesini temsil etmek 

ve idamelerini sağlamakla sorumludur. Köy içinde muhtar ve hane reisi erkekler, 

devleti ve resmi kurumları temsil etmektedir. Kadınlar ise özel alanda, hanenin 

içinde, arka sokaklarda ve tarla-bahçelerde hanenin/ailenin temsilcisidirler. Evlenen 

erkekler yeni oluşacak ailesini geçindirebilecek ve temsil edebilecek maddi ve 

sembolik sermayeleri yeterli oluncaya kadar baba evinde kalmaktadır (3).  

Bağımsızlığın temeli olacak sermaye elde edilince ayrı bir hane halkı oluşturulur, 

ayrı bir ev kurulur ve bu hanenin temsilcisi yeni hane reisi erkektir (239, s.  42-48).   

Yukarıda da bahsedildiği gibi göç olgusu ile bu durum değişmeye başlamıştır.  

Öncelikle erkeklerle başlamıştır ve erkekler kente ya da yurt dışına giderken kadınlar 

köyde kalarak tarım alanının işletilmesini, hayvancılığı ve ailenin korunmasını 

üzerine almıştır. Genellikle geniş aileler içinde yaşayan kadınlar aynı zamanda aile 

büyüklerinin de sorumluluğunu almaktadır (8). Fakat bu hane idaresi ev ve 
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çevresindeki işlerin düzenlenmesine yönelik bir konumsa da, karar verici olan yine 

erkektir.  

Her ne kadar çalışmaların gösterdiği gibi kırsal alanda kadının konumu 

erkeğinkine oranla oldukça dezavantajlıysa da kentle kıyaslandığında, erkeklerin de 

yoksulluk, eğitime erişim gibi pek çok sorunla karşı karşıya olduğu görülmektedir, 

üstelik aileden ayrılması ve yoksullukla başa çıkacak hane dışı geliri sağlaması da 

erkekten beklenmektedir. 

Türkiye’de hanenin yapısının değişimi geniş aileden çekirdek aileye doğru 

görünmektedir. Hatta mevsimlik göçlerle parçalanmış aileler mevcuttur. Fakat 

özellikle kırdaki çekirdek aile Batı’daki kentli çekirdek aileden farklı olarak 

kardeşlerle ve ebeveynlerle yakın ilişkisini duygusal ve maddi düzeyde devam 

ettirmektedir ve çok güçlü dayanışma ağları ile duygusal ve sembolik düzeyde geniş 

aile devam etmektedir (4) 

Schiffauer (aktaran, 4), 1970’lerin sonundan başlayarak yaptığı araştırmalarla 

göçün köyde kalanları da köyden gidenler kadar değiştirdiğini çarpıcı olarak 

göstermiştir. Schiffauer (aktaran, 4) göçün ilk aşamalarında köyde kalan hanenin, 

hanenin kente giden üyeleri ile birlikte bütünleştirilmiş kırsal-kentsel genişletilmiş 

haneyi oluşturduğunu ve ataerkil aile reisinin yeniden dağıtımcı bir yaklaşımla bu 

yeni kurumu yönettiğini göstermiştir. Fakat aile reisinin ölümüyle, bu birlik 

dağılmaktadır; hatta daha sonraki dönemlerde aile reisi sağken bile kentteki evlat 

evlenip çocuğu olunca, köye para göndermemeye başlamakta ve giderek 

bütünleştirilmiş kırsal-kentsel hane çözülmektedir. Köyde kalan evlat, yavaş yavaş 

“köyde  istikbal yok”, “kente gidenin istikbali var”  düşüncesine doğru gitmekte, 

ancak yaşlı anne-babayı bırakıp kente gidememektedir. Schiffauer (aktaran, 4) bu 

köylülerin kente göç etmeyerek bir istikbal kaybettiklerini düşündüklerini ve bu 

çerçevede kendilerine pek fazla saygı duyamadıklarını belirtmiştir.  

Đncirlioglu (208), Stirling'in 1950'lerde araştırma yaptığı iki Kayseri köyünde 

1980'lerde Stirling ile birlikte yeni bir araştırma yapmış ve bu araştırmanın verilerine 

dayanarak yazdığı bir makalesinde, köyde kalan hanelerin kızlarını eskiden olduğu 

gibi davarı ve toprağı olanlara yani köyde kalacak olanlara vermek istemediklerini 

bulmuştur. Anne-babalar artık kızlarını kente göç etmiş olanlara veya göç edecek 

olanlara, yani köy dışında işi veya mesleği olanlara vermek istemektedirler. Bourdieu 
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(1992), benzer bir süreci Fransa’da kendi köyünün bulunduğu bölgede yaptığı 

araştırmalarda ortaya çıkarmış ve kendi sosyolojisinin temel kavramlarından olan 

“Simgesel Şiddet”in nasıl çalıştığını bu durumla örneklemiştir. Gerçekten de 

Fransa’nın bu bölgesinde kızların kente gidenlerle evlenmesi, köyde kalanlarla 

evlenmemesi yönündeki değerler, kız ailesinin erkekleri tarafından da şiddetle 

desteklenmektedir. Fakat, bu şiddetli destek kendilerinin, özellikle birinci oğulun, 

evlenmesini imkansızlaştırmakta, yani simgesel şiddetin uygulanmasına yol açmakta 

ve giderek köyde kalanların yeniden üretiminin adeta yasaklanmasıyla 

sonuçlanmaktadır (Bourdieu ve Wacquant, 1992). Kız çocukları için evlilik önemli 

bir köyden çıkma yoluyken erkek çocuklarının kendi emeğini kullanabileceği 

alternatifler bularak köyden çıkışı sağlaması ve bu arada ailesine de destek olması 

gerekmektedir. 

Yukarıda belirtildiği gibi 1950-1970 arasındaki kırsal dönüşümler ve göçler 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışındaki köylülüğün büyük bir kısmının 

kentlere göç etmesine yol açmıştır. Boratav, Akşit ve Kuruç (aktaran, 4)’un yaptığı 

bir çalışmaya göre Türkiye’de yapısal uyum politikaları sonrası köyde kalanların bir 

kısmı kapitalist ve zengin çiftçi  ve rantiye (% 20) olmuş, önemli bir kısmı ise küçük 

çiftçi veya köylülüğünü (% 48) sürdürmeye devam etmiştir. Kalan bir kısım hem 

toprağında çalışıp hem de emeğini satarak geçinen fakir köylüye (% 22) dönüşmüş, 

diğerleri ise tamamen ücretiyle geçinen tarım işçisi  (% 11) olmuştur. Bu oranlara 

göre Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışındaki köylerde yaygın sınıf küçük 

meta üreticisi olan köylüler ve çiftçilerdir. Toplam sayının 3,5 milyon hane civarında 

olduğu köylü/çiftçi ailelerin büyük bir çoğunluğunun bu kategoride  olduğu ortaya 

çıkmıştır (Akşit, 1993). Bu köylü ve çiftçi aileler ise mülklerini korumayı başarmış 

olmalarına karşın yoksullukla baş başa kalmıştır.    

Aydın (13)’a göre tarımın yoksullaşması gitgide artmıştır ve artık bugün 

mahvolmanın eşiğindedir. Türkiye’de kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarımla 

sağlayan nüfusun büyük bir bölümü göreli yoksulluğun altında yaşamaktadır (Đnsel, 

2004:254). Özellikle tarım isçisi olarak çalışanların önemli bir bölümünün asgari 

ücretin altında ve sigortasız çalıştığı dikkate alınırsa, kırsal kesimde yoksulluğun ne 

derece önemli boyutlarda olduğu daha net ortaya çıkmaktadır (Öztürk, 2008). 

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir medyan gelirin % 50’si dikkate alınarak belirlenen 
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yoksulluk sınırına göre nüfusun % 16,9’u yoksulluk riski altındadır. Kentsel ve kırsal 

yerler için ayrı ayrı hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran % 

14,3 iken, kırsal yerlerde % 16,6’dır (TUĐK Gelir ve Yaşam koşulları 2010 verileri). 

Đstihdam oranlarına göre ise nüfusun % 31’i kırda istihdam edilmektedir. Buna karşın 

tarımdan elde edilen gelirin milli gelir içindeki payı % 8’dir (TUĐK işgücü 

istatistikleri, 2010 verileri).  Ayrıca köyde bulunan öğrenciler –son yıllarda daha çok 

taşımalı eğitimle- ilköğretim düzeyinde eğitim alma şansı bulsalar bile burada 

aldıkları eğitimin niteliği ve köyde ihtiyaç duyulan emek düşünüldüğünde ilerisi için 

eğitimlerine devam etme şansları görece azdır. Kırsal alanda genel eğitim ilköğretim 

kademesinde yoğunlaşmakta olup ortaöğretimin %93’ü şehirlerde 

gerçekleştirilmektedir (260). Şekerci (…)’ye göre eğitim yatırımlarından en son 

yararlanan ve köhne bakımsız binalarda, araç-gereç yokluğu içindeki okullarda 

verilen eğitimin bu düzeyde olması normaldir. Bu anlamda bir fırsat eşitsizliğinden 

söz etmemek mümkün değildir. Đleriki yıllarda kente taşınsa bile köyde hayatına 

başlayanlar için dezavantajlı bir başlangıç söz konusudur. Kurt (167)’un “Türkiye’de 

Kent Köy Çelişkisi” adlı çalışması ampirik verileri ile kent ve kır arasındaki 

dengesizliğe ışık tutmaktadır.  Çalışmada kent ve kır arasındaki farklılıkları tespit 

etmek amacıyla değişik yaş grupları ve cinsiyetten 638 kentli ve 638 köylüyle anket 

çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre çalışmaya katılanlardan okur-

yazar olmayanların oranı köylülerde % 8,8, kentlilerde ise % 2,2’dir. Üniversite 

mezunlarının oranı arasındaki farka baktığımızda ise kentlilerde 21,2 olan oran, 

köylülerde %1,6’ya düşmektedir. Üstelik kadın sayısının erkek sayısından daha 

düşük olduğu bu çalışmada kırda kadın eğitim düzeyinin hem erkeğe oranla hem de 

kentteki kadınlara göre çok daha düşük olduğu göz önünde tutulursa bu oranların 

cinsiyetlerin eşit alındığı bir çalışmada daha da yükseleceği açıktır. Hane gelirine 

göre dağılıma bakıldığında ise 0-80 TL arası gelirin katılan kentlilerin sadece % 

1,1’lik oranın geliri olduğu, köylülerin ise % 9,9’luk oranda bu gelire sahip olduğu 

görülmüştür. Çalışmaya katılan köylüler % 31,8’lik oranla en fazla 161-300 TL’lik 

gelire sahipken-bunu çok yakın bir oranla (%31,7) 81-160 TL’lik gelir takip 

etmektedir. Kentliler ise en yüksek oranda (% 33,2) 301-500 TL’lik gelire sahiptir.  

Katılımcılara kentin olumlu yanları sorulduğunda ise % 22,5’luk oranla en iyi 

yönünün düzenli bir iş olduğu söylenmiştir. Çalışmadaki bir diğer soru köyde 
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yaşamanın şanssızlık olup olmadığıdır. Bu soruya kentlilerin % 45,6’sı ve köylülerin 

% 48,7’si evet olarak cevap vermiştir. Köy çocuklarının kentlilere göre dezavantajlı 

olup olmadıkları sorusunu ise kentlilerin % 58,9’u, köylülerin ise % 69’u evet olarak 

yanıtlamıştır. Köylülerin içinde kente göç etmeyi düşünmüş olanların oranına 

bakılmış, % 60,3’ü evet demiş, olanaklar oluştuğunda göç etmeyi düşünüp 

düşünmediği sorusuna ise % 71,2’lik oranda evet cevabı verilmiştir.  

Kalıcı ya da mevsimlik göç yoluyla ilave gelir elde etmek için hane içi 

emeğin bir bölümünün kente taşınması sadece bir maddi refah sorunu ve köylülüğün 

olduğu gibi sürmesine yardımcı olacak nötr araçlar değildir (243). Aksine bu bir dizi 

niteliksel değişimin habercisi olduğu gibi tarım dışı gelir bağları ile kurulan ilişki 

niteliksel dönüşümler anlamına gelmektedir. Köyle bağını korusa da özellikle bu 

göçün en büyük kısmını oluşturan genç erkekler ve onların aileleri için bir dizi 

dönüşümün habercisidir.  

Emek göçü yaşamak dışında iyi bir eğitim almaya çalışmak köylüler için bir 

başka kurtuluş yolu olarak görülmektedir. Köydeki yetersiz eğitim koşulları köyün 

yoksullarını düşük eğitim düzeyine sahip olmak gerçeği ile baş başa bırakırken, 

köylülerin içinde de ekonomik durumu görece iyi olanlar çocuklarını kasaba ve 

kentlerdeki yurtlara ya da akrabaların yanlarına göndererek iyi bir eğitim almalarına 

çalışmaktadır. Fakat kırın da yoksulları için sınırlı da olsa alternatifleri mevcuttur. Bu 

çalışma içinde yer alan güreş eğitim merkezleri ve yatılı öğrenci alan güreş kulüpleri 

bu alternatiflerden bazılarını oluşturmaktadır.  

 

4.1.2. Yoksulluk ve Kır Kökenli Bir Spor Olarak Güreş 

Laberge ve Sankoff (170)’un belirttiği gibi belli toplumsal gruplar için belli 

etkinlikler diğerlerinden daha önemlidir ve bu önemde etkili olan faktörlerden biri 

kültürel sermayedir. Bu anlamda bazı etkinlikler o toplumsal kategorinin geleneğinin 

bir parçasıdır ve bu da o kategorideki insanların bu spora katılım olasılığını 

arttırmaktadır. Toplumsal cinsiyet, etnisite gibi kategorilerin yanı sıra bulunulan 

coğrafya ve kır ya da kent kökenli olmak da seçilen sporda etkili olabilmektedir. 

Güreş sporu Osmanlı Dönemi’nde son dönemlerine kadar yaygın olarak yapılan az 

sayıda spordan biri (113) olması ve Cumhuriyet Dönemi’nde de -popülerliğini eskisi 

kadar devam ettirmese de- en çok uluslar arası başarı kazanılan spor dalı olarak öne 
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çıkmasıyla özellikle kırsal bölgelerde önemini koruyan bir spordur. Fakat uzunca bir 

zamandır özellikle kent bölgelerinde eski popülerliğini yitirmiş, belli bir coğrafi 

bölgeye ait kimliği belirginleşmiştir. Bugün güreş daha çok kırsal bölgelerde yaygın 

ve popülerdir ve eskisi kadar olmasa da gündelik yaşam içindeki yerini korumuştur. 

Bizim çalışmamızda da görüşmecilerin büyük bölümüne göre, güreş kırsal 

alana ait bir spordur ve köylünün işidir. Katılımcılardan biri görüşme için ilk gün 

gidildiğinde, bir süre sonra araştırmacıya köylü olup olmadığını sormuş ve altı yaşına 

kadar köyde yaşadığını öğrenince yere oturarak “sen de bizdenmişsin, o zaman rahat 

davranalım, gel otur” (Sakıp, e.g, ant) demiştir. 

Kırsal bölgeden gelmek yani köylü olmak dışında yoksul olmak da 

görüşmeciler tarafından güreşçilerin sınıfsal konumuna ilişkin bir tanımlama olarak 

kullanılmıştır. Yoksul olmak köylü olmaktan ayrı bir durum olarak ifade edilmemiş, 

çoğu zaman köylü olmak ve yoksul olmak bir arada ve eş anlamlı gibi kullanılmıştır. 

Katılımcılar sıklıkla yukarıda anlatılanlara uyumlu bir biçimde, köylülük ve 

yoksulluğu bir arada ifade eden bir  kelime olarak “garibanlığı” kendi konumlarını 

tanımlamak için  kullanmıştır.  

Yetersiz eğitim koşulları ve yaşam şartlarına sahip, köyde yetişmiş  erkekler 

için kentte yapılacak işler de sınırlıdır. Bu durumda köy kültürü içinde bulunan 

etkinliklerin şehre taşınması yoluyla ya da belli bölgelerde toplanan hemşerilerin 

belli iş kollarında toplanmasıyla iş olanakları yaratılmaktadır. Örneğin Artvin 

bölgesinden göç edenlerin temel uğraşlarından biri yüzyıllardır mevsimlik göç 

yoluyla öğrendikleri pastacılıkken, yine inşaat bu bölgeden göç edenlerin yer aldığı 

bir başka iş koludur.  

Köyün yoksulları, kentte oldukça düşük maaşla ve güvencesiz çalışmak 

durumunda kalmaktadır (Barbarosoğlu, 2005). Bu durumda sadece bedenlerini 

kullandıkları inşaat işçiliği ve hamallığın yanı sıra güreş kendi kültürel sermayeleri 

içinde bulunan bir etkinlik olarak köyden gelen yoksulların dikey hareketlilik 

yaşayabileceği, öne çıkan alternatiflerdendir.  

Toprağı olmayan ya da ancak kendi besinini sağlayacak ölçüde toprağı olan 

köylünün elinde kalan bedeni ve köy kültürü içinde sermayeye çevirebileceği 

etkinlikleridir. Bu anlamda köyün folklorik özelliklerini yansıtan halı ve kilim 

dokumacılığı önemli bir geçim yolu halini almıştır. Özellikle kadınlar tarafından 
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gerçekleştirilen bu etkinlik göç zorunluluğunu turizmin yoğun olduğu köylerde 

ortadan kaldırmıştır. Diğer yandan güreşin kültürel olarak yaygın olduğu köylerde 

yaşayanlar içinelbette köylü erkek için, bedeni ve kültürel sermayesini 

birleştirebileceği önemli etkinliklerden biri güreştir.  

Güreşin köylü erkeklerin yaşamında nasıl bir yer tuttuğunu anlamak için 

öncelikle güreşin ve güreşçilerin köylünün kültürel ve toplumsal yaşamı içinde nasıl 

bir yeri olduğu anlatılmaya çalışılacaktır. Daha sonra köyde erkek çocukların 

toplumsallaşma süreçlerindeki yeri incelenecektir. 

 

Köyün Güçlü Erkekleri: Köyde Güreşin Yeri 

Uzunca bir süre köyün kentten izole kalması kentteki birçok gelişmenin köye 

sirayet etmemesine sebep olmuştur. Bu anlamda modern sporlar da köy yaşamına 

oldukça geç girmiştir fakat güreş diğer sporların yanında ayrıcalıklı yerini 

korumuştur. Okullaşmanın düşük olduğu ve kentlerde bulunan spor salonları gibi alt 

yapının yokluğu köylüler için asırlardır kendi kültürleri içinde bulunan güreşi diğer 

sporlar arasında en iyi alternatif yapmıştır.  

Küçük bir kasabanın Belediye Güreş Kulübü’nde güreş yapan Đsmet, güreşin 

üst sınıf insanlar tarafından değil, kır kökenli alt sınıf insanlar tarafından yapıldığını 

şöyle belirtmiştir: “Güreşçiler biraz halkın içinden gelen insanlar oluyor daha çok 

böyle. Yüksek kesim pek merak etmiyor böyle şeyleri. Köy insanı (güreşçi) veriyor, 

halkı seviyor”.  

Güreşçi velilerinden biriyle yapılmış enformel görüşmelerden birinde 

güreşçilerin kırsal bölge kökenli olduğu ifade edilmiştir: “Biz köy kökenliyiz. … 

(köyü). Genelde güreşçiler böyle köy kökenli. Şehirden güreşçi çok nadir çıkar. 

Nedense bizde o şekilde. Güreşlere gelirdik o şekilde.” (Halim,enformel görüşme, 

güreşçi velisi) 

Bu karşılaştırma Hayri tarafından da yapılmış, kentte dahi olsa köy 

kökenlilerin ve yoksulların güreş yaptığı ifade edilmiştir: 

“Bu büyük yerlerde imkanlar var ama küçük yerlerde kısıtlı oluyor imkanlar. 

Güreş yapanlar da genelde garip insanlar yani. Yoksul ailelerden gelir. 

Zengin çocuğu hiç görmedim yani. Köyden kentten mutlaka köyle bir 

bağlantısı vardır yani. Şehirde otursa da köylüdür. Bir dere kenarında güreş 
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yapmıştır. Biraz köylülükten geliyor yani. O anne tarafından ilgi alaka varsa 

o daha başkadır. Anne baba git kendini kurtar diyor, ilgi alaka görüyorsa o 

çocuğa daha çok şevk verir. Çocuğun da içinde varsa tabii … Köyde tırpan 

saçılacak, fındık altı ot biçilecek veya toplanan fındıklar üst kata atılacak, ya 

bir yardım at. Benim bu hafta güreşim var, ben yorulamam. Ya antrenman 

işte diyorlar, aslında yanlış yani. Her şeyin ayrı ayrı antrenmanı var. Tabii ki 

yapıyoruz yani, zamanında yapmadık değil, ama güreşte ters kasları 

çalıştırıyorsun bu sefer yorulabiliyorsun yani. Bir şey kaldırılacak sen 

pehlivansın şunu kaldır falan diyorlar.” (Hayri, y.g) 

Katılımcılardan Đsmet de güreşçilerin köylerde yaşayan ailelerden geldiklerini 

belirtmiş ve güreş yapma sebebini köylü olmasıyla açıklamıştır: “Ben de köylüyüm, 

ondan dolayı. Bizim akrabalar da yapmış güreş daha önce, dedem de yapmış. Belki 

de ondan dolayı olabilir, yani direkt kan çekiyor” 

Hatta Sakıp’ın siyasi tercihlerinde de bunun etkisi olduğu görülmüştür. Son 

dönem hükümete kendini yakın hissetmesinin sebebi onların da kendisi gibi köylü 

olduğunu düşünmesidir: 

“Đdarecilerin Anadolu’dan gelmesi, halkın içinden çıkmaları çoğu 

idarecilerin. Gerçekten adam geliyor seninle oturuyor konuşuyor. Buralara 

ben şu masaya kimler geldi, bunu desem ben gülersin. Tabii ya. Adam geliyor 

burada oturuyor bizimle beraber” (Sakıp,  e.g, ant) 

Geçmiş dönemde güreş köylünün serbest zaman etkinliklerinin ve özellikle 

eğlencelerinin başat aktivitesidir. Đzzettin kendisinin de güreşi öncelikle sadece bir 

serbest zaman etkinliği olarak yaptığını belirtmiştir: 

“Dediğim gibi, ilk önce zaten aklımızda güreş yapalım da, bundan para 

kazanalım, istikbal elde edelim falan böyle bir şey yoktu zaten. Bunu biz 

köylerde hobi olarak yapıyorduk. Irmaklar vardır böyle akarsuyun içinde. O 

ırmaklara girerdik yüzmeye falan. Irmakların da kenarlarında kumlar olurdu. 

Orada hemen arkadaşlarla beraber güreşe tutuşurduk… Tabii. Sivrilmeye 

başlayınca bu sefer para da kazanmaya başlıyorsun. Mesela küçük ortada 

birinci oldun, o zamanlar 250 bin lira para alıyorduk. Artık buradan para 

kazanmaya da başlayınca insan biraz daha iyi çalışıyor, hazırlanıyor. 

Đstikbaliniz oluyor artık.”   (Đzzettin, y.g, veteran). 
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Köy halkı özellikle düğünlerinde güreşe önemli bir yer vermekte, hemen her 

düğünde düğün güreşi yapılmaktadır: 

“Vardı tabii, köylerde. Öyle bir şey ki, güreşe karşı kabiliyeti olanlar zaten 

eleniyorlar, hemen o rakiplerden ayrılıyor… Onu zaten kimsenin demesine gerek 

yok. Mesela burada bir güreş var, gidiyorsunuz, bizde teşvik, küçük orta … öyle 

gider. O .. sürekli birinci olmaya başlıyorsun, rakiplerin de yeniliyor. Tabii. 

Buradaki düğünde, bundan sonraki olacak düğünde diyor ki; bizim ailemizin de 

şurada bir düğünü var diye zaten ilan ediyordu. Biz de hemen onu kaydediyorduk. 

Hemen ikinci hafta oraya gidiyorduk, üçüncü hafta falan yere gidiyorduk… Şimdi 

şöyle oluyor; fakirlerin düğünlerinde ödüller biraz daha düşük oluyordu, ama 

zenginlerin düğünlerinde mesela, ağa koymuş başa bir tane tosun. Tosuna göre şey 

olurdu. Baş altına koymuş bir tane … Tabii. O zaman kesme imkanınız olmasa da 

onu paraya çeviriyorduk. Bir tane köyde biri var diyor ki; bana satıver. Aldım 

parayı falan... Artık o şey sayılmaz yani. Güreşiyorduk da böyle şey gibi, horoz 

dövüşü gibi, yani tuttuğumuz yeri bilmiyorduk, düştüğümüz yeri bilmiyorduk.”  

(Đzzettin, y.g, veteran) 

1976 doğumlu bir güreşçi kendi köyünde düğün güreşlerinin onun gençlik 

çağında hala yapılmakta olduğunu belirtmiştir. Bugün ise düğün güreşlerinin 

sayısının çok azalması ve geleneksel güreşlerin festivaller şeklinde belediyeler 

tarafından düzenlenmesi, geleneksel güreşin modern sporun etkisiyle organizasyonel 

bir yapı içine alınmasıyla ilgili görünmektedir. Nitekim 1990’ların sonundan itibaren 

geleneksel güreşe gelen kurallar da bu modernleşmenin ve buna bağlı örgütlenmenin 

etkisindedir. 

Đzzettin, başarılı güreşçilerin çok olduğu yöresinde, çocukların küçük yaştan 

itibaren güreşmeye başladığını anlatmıştır: 

“Đçimizden gelen merak. Bir de bizim yörede Yaşar Doğu vardır, Mustafa 

Dağıstanlı vardır. Onları basın falan yazardı o zamanlar. Şimdi nasıl hep 

televizyonu açıyorsun spor dediğin zaman futbol. Çocuklar büyüdüğü zaman 

hemen ayağına bir top atıyoruz, topla başlıyor. O zaman öyleydi. Üç dört kişi 

bir araya geldiğimiz zaman çocuklar, hemen güreşe başlardık. Mesela 

çayırlarda, evin önünde, sokaklarda. Güreş bizim bir de ata sporumuzdur, 

kendimize has bir spor olduğu için.” (Đzzettin, y.g, veteran) 
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Yetişkin güreşçi Soner de “normalde bu sporu taşralı insanlar yapar. O 

yüzden şehirlerde normalde yapılmaz, kaba görülür gibi bir durum var ama yapıldığı 

zaman yıkılıyor o izlenim” demiştir. 

Soner ayrıca bir zamanlar farklı güreş stillerindeki güreşçilerin farklı coğrafi 

kökenlerden geldiğini ama bunun zamanla değiştiğini söylemiştir. Grekoromen, 

güreşin toplumsal oluşumu bölümünde bahsedildiği gibi Cumhuriyetin ilk 

dönemlerinde modern sporlara dahil olarak gelmiş ve daha sonra uzunca bir süre 

şehirlerde yaşayan erkek çocuklarınca yapılmış, serbest güreş ise kurallarının 

geleneksel güreşlere yakınlığı sebebiyle köylü çocuklar tarafından yapılmıştır. 

Soner’e göre güreş eğitim merkezlerinin açılmasıyla bu durum değişmiş, her iki stil 

de köy kökenli güreşçilerce yapılmaya başlanmıştır. Fakat bugün halen grekoromen 

yapan güreşçiler, yapılma şekli farklı olduğundan genellikle geleneksel güreş 

yapmamaktadır. 

Geleneksel güreşlerde özellikle Antalya civarındaki belli bölgeler güreşin 

halen yaygın olarak yapıldığı bölgelerdir. Bu bölgelerden olan Gültekin, oralı olduğu 

için doğal olarak güreştiğini söylemiştir: “Dedelerimiz …’dan gelme. Bir tarafımız 

…, bir tarafımız …., var yani. Öyle olunca ister istemez güreşiyorsun, güreşirken 

tabii o çarkın içine girdik, o sistemin içine girdik. … Başladım güreşmeye”  

Güreşe başlama sebebi yağlı güreşlerde aktif güreşen ve aynı zamanda 

antrenörlük yapan Gültekin tarafından doğrudan köylü olmasıyla ilişkilendirilmiştir: 

“Köyde olduğumuz için, büyük şehirde olmadığı için  güreş daha önceleri. 

Köy sıfatındaki yerlerde, zaten önceden beri hep güreş yapılır. Güreşlere, 

köyün güreşlerine, bizim gençler katılır. Bizim güreşe başladığımız tarihlerde 

mesela köyde hep güreşler vardı. Düğünlerde güreş yapılırdı. Herkes çıkar 

güreşirdi. Köylü çocuklardan güçlü olanlar güreşçi olsun istenirdi” 

(Gültekin,, y.g, ant) 

Đsmet köylü olduğu ve aynı zamanda birçok akrabası güreş yaptığı için de 

güreş yaptığını belirtmektedir. Ona göre bu aileden geçen bir özelliktir: “Ben de 

köylüyüm, ondan dolayı. Bizim akrabalar da yapmış güreş daha önce, dedem de 

yapmış. Belki de ondan dolayı olabilir, yani direkt kan çekiyor”. 
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Đsmet kentte bu sporun çok yapılmamasını kentli insanların beden yapısıyla 

ilişkilendirmektedir. Ona göre köydeki işlerin gerektirdiği fiziksel güç bu erkeklerin 

güreşe yatkın olmasına neden olmaktadır:  

“Belki de ondan, belki şehir insanı köy insanına göre daha kuvvetsiz olduğu 

için yapmak istemiyordur. Belki de acıya dayanıklı değil, olabilir yani her şey. 

Zaten köyün işleri insanı güçlendirir. Yoksa onlar özel bir bakım alıp, ne 

bileyim özel yemek, sadece kendini işe verip yaptığı iş değildir. Güreşte zaten 

köye göre isimleri de değişir. Mesela dana bağı olsun, tırpan olsun hep köy 

isimlerinden gelen bir şey. Ondan kaynaklı köyün insanları” (Đsmet, , g.g) 

Köyde yaptıkları hangi etkinliklerin bedenlerini güçlendirdiğini düşündüğü 

sorulduğunda Đsmet, “Köyde yürümesi bile insanın güçlendirir bacakları, sürekli dik 

yürürsün. Burada düz olduğu için oranın insanına göre daha kuvvetsiz olursun. 

Havası suyu buraya göre” cevabını vermiştir. 

Çocukluğunun da çalışarak geçtiğini daima yaptığı manüel ağır işlerle 

bedeninin güçlendiğini belirtmiştir: 

“Ekin biçerdik. Ekin o zaman, bizim köye yol yapıldı, ama pek traktör 

geçmiyordu. Mecbur sırtımda taşıyordum ekinleri, mısır saplarını olsun 

onları sırtımızda çekiyorduk, odun kesiyorduk. Sürekli akşama kadar hayvan 

peşindesin” (Đsmet, g.g).  

Güreşçiler köydeki aileleri tarafından da desteklenmekte ve başarılı olmak 

için yüreklendirilmektedirler. Halen güreş yapan ve 1980’lerin sonunda köyde güreşe 

başlamış Semih de köyde yaşadığı dönemde annesi için güreşin anlamını şöyle 

aktarmıştır: 

“Bana bakardı, özel en iyi etler kesilirdi ona bakardı. Đhya olurdu, birinci 

olunca tabii. Dedikodu olur köyde, gelirdi bana onu yenecen. Hırslanırdı… 

Bazen aynısını şimdi Yaşar’a yeğenime yapıyormuş, özel yemekler, sporda. 

bana yaptığının aynısını babaanne olarak ona yapıyormuş. Yeğene diyormuş 

ne zaman iyi bir konuma geçeceksin o zaman sana bir şeyler yapacağım.”  

(Semih, y.g) 

Köylünün güreşçilere nasıl değer verdiği Ali tarafından da şöyle aktarılmıştır: 
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“Millet beni altı havada götürüyor yendiğimde. Yağlı halleriyle omuzlarına 

alırdı köylüleri. Bizim bu köy gelmez olur mu nere gitsek 20-30 50 kişi. Yakın 

yerdeysek bizim köy hep orada olurdu.”(Ali, e.g) 

Köylüler için kendi köylerinden çıkan bir güreşçi övünme sebebidir ve herkes 

tarafından takip edilmektedir: 

“Köyde çok gurur duyarlar benle. Köyümüzün sitesi var, benim resmimi de 

koyarlar, bir güreşim olduğunda hemen ararlar. Đnternet sitesinde benimden 

gururla bahsediyorlar. Köye gittiğimde herkes zaten tebrik etmeye geliyorlar 

babamı. Babam çok gurur duymuş. Çok güzel bir maç olmuştu Đstanbul’da, 

canlı yayındaymış televizyonda. Babamı arayanlar ağlayarak. Akşam 

saatleri. Beni arayıp ağlayarak, birebir benim komşum ağlamaktan 

konuşamadı. Adamlar köye gittim, bana sarılmak için nerelerden geldiler. 

Ben ağlayacağım adama ağlama geleceğim görüşeceğiz diyorum. Zaten 

ülkesini temsil etmek, o istiklal marşı ayrı bir zevk.” (Ferhat, g.g) 

Metin güreşin en önemli yanının geleneklerin bir parçası olması olduğunu 

ifade etmiştir. Güreş kültürüne ait değerler olarak görülen değerlerin, güreşçilerin 

toplum içindeki yerlerini saygın hale getirdiğini ve bu nedenle kendisinin bir güreşçi 

olarak bu kültüre ait görülmesinden memnun olduğunu anlatmıştır. Metin’e göre 

güreş, ahlakıyla birlikte köy kültürünün içinde olan ve kendilerine miras bırakılan bir 

etkinliktir: 

“Varolmasında kültürümüzü yaşatmak ve devam ettirmek adına güzel bir şey. 

Bizim bir profesyonel boyutumuz var. Bir de güreşin varolmasını sağlayan 

geleneksel boyutu var. eğer geleneksel boyutu bir kenara atılırsa bir futbolun 

basketbolun ya da dünyada medyada yer almayan amatör sporların yanında 

yok olup gider. Neden insanlar seviyor. Đnsanlar görmediği bir şeyi sevemez. 

Bir badmintonu basketbolu görmemiş sevemez. Belki benim o dönemlerde 

farklı alternatifim olsaydı bu yönde olmazdım ama önümde güreş vardı, 

güreşte yoğrulmaya o konuda kendimi geliştirmeye çalıştım. Đşin özüne 

gelirse de dünyaya bir daha gelirsem yine güreşçi olmak isterim. Çünkü ben 

şunu gördüm bizim atalarımız bize fabrikalar iş alanları bırakmamışlar ama 

bıraktıkları bir şey var; güreş kültürüyle varolan dürüstlük mertlik, 

güvenilirlik, insanlar tarafından saygı duyulur bir nesil bırakmışlar. Bundan 
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dolayı aynı kültürü yaşamak ve aynı saygıyı görmek adına güreşçi olmak 

isterdim.” (Metin, e.g, idareci) 

Serkan ve Semih’in bahsettiği gibi köylüler için güreşçiler köyü temsil 

etmektedir. Köyde katılımcıların ifadelerinden anlaşıldığı üzere bir süre öncesine 

kadar güreş diğer köylerle, ya da köydeki genç erkeklerin birbirleriyle rekabeti için 

bir araçtır. 

“Öyle olurmuş. Diğer mahallelerle veya köyler arasında da rekabet olurmuş 

yani. Her mahallenin iyi bir güreşçisi varmış, her köyün iyi bir güreşçisi. 

Düğünlerde rekabet artarmış. (Serkan, g.g)  

Güreşe zaten ilk başlayan insan köy meydanlarında düğünde, bayramda, hadi 

gel oğlum, şu şunu yener, şununla iddia eder, işte böyle başladık güreşe.” 

(Semih, y.g) 

Eski güreşçilerin ifadelerinde köylerin nasıl güreş yoluyla rekabet ettiği eski 

bir yağlı güreşçi olan ve kısa bir süre askerdeyken minder güreşi de yapmış Ali 

tarafından şöyle anlatılmıştır: 

“Bir yere güreşe gidiyorduk, o köye götürüyorlar beni. Daha 17-18 

yaşındayım. Giderken dediler ki bizden fazlaysan bizim üstümüze güreş. 

Buradakiler bizi yeniyorlar. Ben dedim ki ikiniz bir tutun, tek tek tuttular 

yendim, üçü tuttu üçünü de yendim oradan geldim geri geldim. Köyün şerefini 

kurtardım. O köy bizi yenmişti öncesinde.” (Ali, e.g). 

Bugün güreşçiler eskisi gibi köyü temsil etmiyor olsa da, şehirlerarası festival 

güreşlerinde hemşericilik halen etkindir. Hatta güreşçinin oralı olmasa bile yörenin 

insanına benzer fiziksel özelliklere sahip olması o güreşçiyi desteklemek için bir 

sebep olmaktadır. Kendine ait seyircisini hala kaybetmemiş olan geleneksel 

güreşlerde seyirci için kendi hemşerisi olması oldukça önemlidir. Kentte köyde 

olduğu gibi insanların güreşe ilgi göstermeyeceği Rahmi tarafından anlatılmıştır: 

“Köyde düğünde olan bir düğünde kesin güreş olurdu. Bu kökten geldiği için 

o geleneğimizi bırakamayız. O olmaz. Mecbur orada. Şehirde olamaz. 

Ulus’ta şu anda bir tesisin içindeyiz, buranın para verilerek girilebiliyor. Ta 

Pursaklar’daki bir insan Çankaya’daki bir insan Ulus’ta antrenman yapacak, 

yedi sekiz yaşındaki çocuk tekrar Pursaklar’a Çankaya’ya nasıl gidecek. Bu 

şehirde olmaz. Ama köyde bir kilometre 500 m. yürüyor. kazasının spor 
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salonuna gidiyor. Veya yakın bir yerde. Veya güreş eğitim merkezlerimiz var 

orada yetişiyor. Yoksa Ankara’da mümkün değil. Nasıl olacak. Đstanbul’da 

çok zor hiç.” (Rahmi, e.g, ant) 

Güreşçinin Anadolu’da insanlar tarafından tanınır olması güreşin önemli bir 

yere sahip olduğunun kanıtı olarak altı çizilen etmenlerden olmuştur: 

“Güreşçinin orada bir saygınlığı var, siyasinin biri mesela Sivas’a gider. 

Bütün siyasetçileri topla, bir de Hamza Yerlikaya’yı götür, Hamza 

Yerlikaya’ya daha çok insan gider. Đnsanlar onun etrafında toplanır. 

Hamza’nın yarısını toplayamazlar.” (Rahmi, e.g, ant) 

Güreşçilerin genellikle köyden çıkması Muzaffer tarafından şöyle 

anlatılmıştır: 

“Şimdi bunların en büyük etkeni. Zenginlerin çocuğu güreş yapamaz mı 

yapar. Medya gereken değeri vermiyor. Hal böyle olunca televizyondan 

zengin çocukları ne görürse onu yapıyorlar. Bizim gibi sporlar da, boks gibi 

sporlar da kırsal kesimlerdeki çocuklar yapıyorlar. Bizim zamanımızda bir 

güreşçi nasıl olunur. Đlkokul 5’teki çocuklar karakucakla sınava girer. Sonra 

bölge bölge derece yapan çocukları, bölgelerinde gruplara giderler, 

gruplarda derece yapanlar Türkiye şampiyonasına. Sonra orada derece 

yapanlara güreş eğitim merkezilerine gönderirler. Sonra kulüpler seçerler. 

Okumak şartıyla alırlar, hem okuturlar hem güreş hayatına sokarlar. Kimse 

zengin adamın çocuğu oraya göndermez çocuğunu. Koleje gönderir orada 

basketbol, voleybol oynarlar…Köyde de önemli. Đnsan ne görürse onu yapar, 

kırsaldaki adam düğünlerde güreşi görür, çocuğunun güreşçi olmasını ister. 

Buradaki adamın yaşam tarzı farklı.” (Muzaffer, y.g)  

Güreşçilerin kırdan gelmesinin Timur’a göre bir başka nedeni kırsal bölgeden 

gelen insanların geleneklerine daha bağlı olduğu düşüncesidir. 

“Bu şapkalı dediğimiz kesim hakikaten geldi mi oturur oraya, akşama kadar 

hiç yerinden kıpırdamaz. Aç durur, sevdiği pehlivan varsa. Şapkalı dediğimiz 

köylü kesim. Yanlış bir tabir kullanmayım da- Onlar olmasa zaten güreş 

olmaz. O nesil de bilmiyorum, git gide nereye kadar dayanır, o yaşlı grup, 

şapkalı grup. Belli bir zaman sonra onların da nesli tükenecek. Dediğim gibi 

seyirci oraya gelir. Gelir, akşama kadar orada kıpırdamaz, aç, yemek de 
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yemez. Benim rahmetlik babam öyleydi mesela. Ben, akşama kadar orada 

final yaparsam otururdu, yenilirsem hemen kalkar giderdi. Kimseyi 

seyretmezdi.” (Timur, y.g) 

Timur’a göre bu sporun köylü çocuklar tarafından yapılması bozulmamış 

yani geleneklerini kaybetmemiş kişiler tarafından yapılması anlamına gelmektedir: 

“Zaten bu kırsal kesim sporu. Bunu zengin çocuğu, şehirli çocuğu çok nadir, 

ben görmedim yani. Onun verdiği bir ağırlık var zaten, pehlivanın üzerinde. 

O sporu yapacak olan kişinin üzerinde onun ağırlığı var. Bozulmamış 

diyelim, bozuğa çıkmamış diyelim. Sonradan bozuluyor.” (Timur, y.g).  

Timur, sonradan bozuluyor diyerek kente taşınan güreşçinin bir süre sonra 

köydeki değerlerini kaybedeceğini anlatmak istemiştir. Bu anlamda kent köylü için 

kendi değerlerini kaybettiği ve ahlaki kuralların belirleyiciliğinden uzaklaştığı yer 

anlamına gelmektedir. 

Sakıp kentlileri sosyete olarak nitelendirmektedir: 

“Genelde tabii köye yakın. Köye yakın insanlar oldukları için, ya köyde 

oturur, ya ailesi köyden gelmiştir, Anadolu’dan, çoğu Anadolu’dan. Sosyete 

bir adam yok yani.” (Sakıp, e.g, ant) 

Sonuç olarak güreş köylü çocuklar için ayrı bir öneme sahiptir. Geçmişte 

köylerin birbirleriyle rekabetinin zemini olan güreş bugün dahi özellikle güreşin 

yaygın olduğu ya da önemli güreşçiler çıkarmış köyler için erkek çocukların yapması 

beklenen bir etkinliktir. Örneğin görüşme yaptığımız güreşçilerden biri 1980’lerin 

sonunda köyünde yaşadıklarını şöyle aktarmaktadır: 

“Çok iyi hatırlıyorum, bırakmayı bile düşünmüştük yani. Köyde bir düğün 

vardı işte, arkadaşların komşuluk orada güreş yapıyor yani işte. O zaman 

daha çocuksun, 14-15 yaşlarında, soyunduk işte. Orada da çok sigara içen 

bir abi var, bizden yaşı büyük ama genel gözüm kesti yenebilirim diye. Neyse 

onunla kesiştik işte, rakip olduk. Sonra ben kaybettim güreşi ama acayip bir 

etki oldu bana kaybetmek. Köydeki bana bakıyor ya işte şu adama yenildi. 

Acayip havalarda falan. Bu acayip etkiledi beni. Bir iki gün evde kaldım 

dışarı çıkmıyorum falan. Geçmiyor. Ne bilim eziklik hissettim arkadaş 

ortamlarında. Havayı hissediyorsun orada. Dedim ben bu işi yapacam. O 
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arada …’da bir spor salonu açıldı, dayımın ismiyle. Đşte antrenmana 

başladım. Çok kalabalık olunca gitmiyordum.” (Semih, y.g) 

Burada erkek çocuğu için güreşin köydeki diğer erkeklere özellikle gençlere 

kendini göstermenin bir yolu olduğu ve yenilgi durumunda bir utanma vesilesi 

olduğu açıktır. Güreşte yaşadığı yenilgi o dönemde bir güreşçi olmamasına, hatta ilk 

defa güreşmesine karşın, güreşte güçlü olmak bir erkeklik özelliği, gücün sembolü 

olarak görüldüğünden üzerinde baskı kurulmasına sebep olmuştur. Bu olay üzerinden 

görüldüğü gibi alay edilme korkusu genç erkekler için önemli bir baskı aracıdır ve 

Semih’in eve kapanmasına neden olmuştur. Semih’in davranışı köyde erkek çocuklar 

için güreşin anlamı ve onların toplumsallaşma sürecinde güreşin rolü ile yakından 

ilişkilidir. Bundan sonraki bölümde erkek çocuklarının toplumsallaşma sürecinde 

sporun rolü ışığında, güreşin nasıl bir yere sahip olduğu yakından incelenmeye 

çalışılacaktır. 

 

Erkek Çocukların Toplumsallaşma Sürecinde Güreş 

Spor genel olarak erkek çocukların toplumsallaşma sürecinde önemli bir yere 

sahiptir. Spor ve spordaki değer ve normlar yoluyla erkek çocukları birer erkek 

olmayı öğrenmektedir (192). Spor yapan erkek çocukları popülerleşirken, toplumda 

eril sporlar olarak görülen ve popüler olan sporları yapmamak, erkekliği tehdit edici 

davranış biçimleri olarak etiketlendirilmektedir (160, 192). Hangi sporun bu 

toplumsallaşma sürecinde etkin olduğu toplumdan topluma değiştiği gibi, aynı 

toplum içinde bölgeden bölgeye de değişebilmektedir. Türkiye’de kırsal bölgelerde 

önemli bir yere sahip olan güreş, kentlerde etkili değilken, köyde toplumsallaşma 

sürecinin başından itibaren erkek çocukları için önemli bir yere sahiptir.  

Bu toplumsallaşma sürecinde babalar toplumsallaşma ajanları olarak öne 

çıkmaktadır. Özellikle eskiden güreş yapmış ya da güreşsever babalar oğullarını 

güreşe teşvik etmektedirler. Köyün alanları erkek çocukları tarafından güreş 

meydanları olarak kullanılmaktadır: 

“Çankırı’lıyım. Güreş hayatıma rahmetli babam da benim güreşçi olduğu 

için onun teşvikiyle başladım. 5-6 yaşında. Harman yerinde hemen başladık 

güreşe. Đlk ve ortaokulu Çankırı’da bitirdim. Karakucakla başladım. 

Minderle başlayan çok azdır, ancak büyük şehirlerdedir. Karakucakla 
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başlarsın. Sonra minder. Babam benim yağlı güreşçiydi eski.” (Rahmi, e.g, 

ant). 

Cemil’i köylü olan babası köy güreşlerinden gelen sevgisiyle güreşe 

yönlendirmiştir. Babası oğlunun güreşçi olmasına karar vermiştir: 

“Benim spor yaşantım; ailemin özel ilgi alanlarına giriyordu güreş. Yani 

babamın güreşe sevgisi, köy güreşlerinden. Đşte ata sporumuzdan gelen şey. 

Güreş hastalığı bu panayırlardan, güreşli düğünlerden,  köy güreşlerinden. 

Babamıza bulaşıyor, babamız da oğlumuzu güreşçi yapacağız diyor. Önce 

bize sevdirdi, sonra biz de devam ettik.” (Cemil, e.g, ant).  

Çalışmada Cemil gibi babası güreşçi olduğu ya da güreşi sevdiği için güreşi 

seçtiğini söyleyen çok sayıda katılımcı olduğu görülmüştür. Köy yaşantısı içinde 

olağan olarak bulunan güreş, bu sporu köyde yapan ve çoğunlukla da ileride güreşçi 

olmayı umut etmiş fakat olamamış babalar tarafından oğullarına aktarılmaktadır. 

Oğula aktarılan hayaller, onun başarılı olmasına destek vererek gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır. Muzaffer bunu “her çocuk nasıl ki babasına özenir, babamız ufak 

cüsseliydi, koca koca adamları yeniyordu, biz de onun vesilesiyle güreş sporuna 

sempati duyduk, 90 yıllarında güreşe başladık” (Muzaffer, y.g) sözleriyle ifade 

etmiştir. 

Babayla ve ailenin diğer erkekleriyle güreşmek, erkek çocukları için olağan 

bir etkinliktir: 

“Babam da aynı yağlı güreşçi. O da benimle güreşirdi evin içinde, 

güreşirdik. Onun kıspetini giyerdim. Büyük gelirdi bana ufakken. Öyle 

meraklıydım. Ufakken sahalara salardı işte, ağabeyimgilin boyuna girerdim 

ben de oradan öyle başladı işte, ağabeylerim de, dedem bile yapardı güreş.” 

(Nihat, g.g) 

Eski bir güreşçi olan Ayhan’ın babası da tüm erkek çocuklarının güreş 

yapmasını istemiştir: 

“Babamda vardı. Babam güreş yapıyordu. Yağlı. O zamanlar, zaten buralarda 

çok olurmuş, yani ben yetişemedim. Ama her hafta bir yerde bir düğün 

yapılıyorsa, mutlaka güreş vardır. Yani çok fazlaydı. Babam yapılmasını 

istiyordu, yani olsun istiyordu. Bütün kardeşlerim yaptık da. Oradan başladı.” 

(Ayhan, e.g, ant) 
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Hayri de güreşe babasının teşvikiyle başlamış, sadece o değil kardeşi de 

güreşçi olmuştur: 

“Güreşe babamın aracılığıyla başladım. Sakarya Hendek’liyim. Babam böyle 

federasyonun organize ettiği yerlerde değil de, düğün güreşleri olurdu, her 

hafta hemen hemen, köyümüzün yakınlarında düğün güreşleri olurdu. Orada 

yapardı ekseriye düğün güreşleri olurdu. Đlkokula gidiyordum o zaman. Biz 

dört kardeşiz iki erkek iki kız. Diğer iki kardeş olarak da güreşe başladık. 

Birbirimize antrenman veriyorduk. O da başka bir antrenörde şu anda. Ben 

de başka bir antrenördeyim.” (Hayri, y.g) 

Odak Grup 3’te G6 benzer bir biçimde, güreş yapmasında babasının önceden 

güreş yapmasının ve kendisinin diğer kardeşlerinden güçlü olmasının etkisi olduğunu 

anlatmıştır. Bu durumda baba güçlü bulduğu için onu diğer kardeşlerinin arasından 

seçmiştir: 

“Ben biraz küçükken düşkünmüşüm. Babamın da biraz hevesi var. Babam 

eskiden köyde düğün güreşlerinde güreşirmiş. Ben bi de küçükken 

güçlüymüşüm. Abim benden iki yaş büyük hep ağabeymi yeniyodum ben. 

Ondan babam beni, dördüncü sınıfa giderken, ….’da meydan güreşi yaptım 

orada ikinci oldum. Ondan sonra …..’da kulübe yazıldım. Đkinci oldum …..’a 

gittim. Türkiye şampiyonasına gittim derken. Ondan sonra güreşmeye 

başladım. Bayağı bir derecem oldu. ….. bölge birinciliğim oldu.”(Odak grup 

3, G6) 

Söylenenlerden de anlaşıldığı gibi oğullarının pehlivan olması babalar için bir 

övünme ve prestij kaynağıdır. Bu yüzden oğullarını özellikle desteklemektedirler. 

Đleri yaşta eski bir güreşçi olan Ali, babasının kendisine nasıl farklı muamele ettiğini 

ve özel olarak ilgilendiğini anlatmıştır: 

“Babam beni özel bakardı, hafta 15 günde bir koyun keserdi, bal, tavuk 

tereyağ yumurta, özel yerdik. Bizim hayatımız böyle geçti. Ben iki kilo üç kilo 

et yerdim, şimdi yarım kilo yok.” (Ali, e.g) 

Önemli bir antrenör ve eski bir güreşçi olan Hamdi de babasının sayesinde 

güreşe başlamış, antrenörlüğünde de onun izinden gitmiştir: 

“Benim güreş hayatımda babam var benim önümde. Benim babam da eski 

güreşçilerden, iyi güreşçilerden biriydi. Ta Ladik’e gidermiş antrenmana. 
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Yaşar Doğu’nun rakibi, Çarşamba’lı Mustafa Sarıcalı varmış yine babamın 

rakibi. Babamın devrelerinde. Hamamayağı derler oraya antrenmana 

gidermiş. Şöyle de bir şans var bende. Ben minderin bir köşesine oturdum 

babam da bir köşesine oturdu. Ben Çorum’daki güreşçinin köşesine babam 

da Ankara’da köşesine oturdu. Babam Ankara’daydı. Babam ilk 

antrenörlerden. Bu eski güreşçiler. Ondan sonra babam Çorum’daydı. 

Babam Yozgat’ta güreş yaptı iki sene.” (Hamdi, e.g, ant). 

Çok başarılı bir güreşçi olan Satılmış, eski bir güreşçi olan babasının etkisiyle 

güreşe başlamıştır. Yoksul bir aileden gelen Satılmış’ın babası, güreş yapmak için 

Đstanbul’a göç etmiş ama ekonomik zorluklar nedeniyle ve ailesinin sorumluluğunu 

üstlenmesi gerektiğinden bu hayalini yerine getiremezken, oğlu onun hayallerinin 

devamcısı olmuştur: 

“Güreşe 1986’da ilk futbol oynuyordum. Babam eski milli güreşçi olduğu 

için güreşi çok seviyordu, köyden göç etmesinin sebebi güreşti, ama maddi 

nedenlerden dolayı yapamadı. Ama içinde bir ukte vardı. Aile fertlerinden 

birini güreşe başlatmak istedi. Önce abimi başlattı. Abim gençlerde ümitlerde 

yıldızlarda Avrupa Dünya şampiyonu oldu. Sonra onların teşvikiyle ben 

başladım. O sonra bıraktı. Şimdi …..’da antrenörlük yapıyor. Sonra ben 

başladım. O gün bugündür 86’dan bugüne 2007 yılına kadar yapıyorum. 

Milletimize devletimize hizmet ederek geldik. ……spor kulübünde 

yapıyordum. Beraber yapıyordum futbolla. Güreş ağır bastı.” (Satılmış, e.g, 

idareci) 

Babasının başaramadığını başarmaya çalışan bir başka güreşçi henüz 12 

yaşındaki Rıdvan’dır:  

“Dayım önceden okullar arasında güreşmiş. Babam … Türkiye’de. Babamın 

da dereceleri var, …. il birinciliği var. Kolu kırıldığı için Türkiye 

şampiyonasına gidememiş. Minder (güreşçisi). …’da büyük amcam 

üniversitede okuyordu, o da …. Lisesi’nde okumuş. Orada askerlerle güreşmiş. 

Babamın yani bacağı kırıldığı için, o gitmiş. Babam gidememiş. Onun yendiği 

çocuk Türkiye şampiyonu olmuş. Anlatıyor böyle. Amcam da onun hakemiymiş, 

amcam da güreşmemiş, sadece boksörlük yapmış.” (Rıdvan, , g.g)  
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Odak grup görüşmelerindeki katılımcılardan birinin ifadesine göre baba dışında 

ailenin diğer erkekleri de güreşçilerin toplumsallaşma sürecinde önemli ajanlardır: 

“Ben ailemin isteğiyle güreşe başladım. ailem, dedem eskiden güreşiyormuş, 

halamın oğlu da güreşiyordu, ben de ilk girdim işte güreş eğitim merkezi 

seçmelerine orada yenildim, sonra yedeklerden girdim güreş eğitim 

merkezine. Kavak’lıyım.” (G2, Odak grup 1) 

Haluk’un da amcasının başarılı bir güreşçi olarak ona rol model olması 

güreşe başlamasına neden olmuştur: 

“Amcam vasıtasıyla. O Dünya şampiyonu. Onun vasıtasıyla başladım. 12 

yaşında falandım. Yazdı. Okul da bitmişti. Kulübe bir kez gitmiş oldum. 

Ondan sonra sık sık gitmeye başladım. 10 yıl falan yaptım ondan sonra.” 

(Haluk, e.g).  

Ailede yer alan eski güreşçilerin fiziksel güçlülüğüne yapılan vurgu ve ailede 

bunun önemi erkek çocuklarını güreşe teşvik eden bir başka saiktir: 

“Benim amcam var güreşçi eskilerden, kara kucak falan yapardı.. … köyü, … 

tarafının. Đşte amcam öldü, ona özenerek onu örnek alarak öyle başladı. Çok 

methederlerdi işte amcamı köyde. Yani sırtı yere gelmezmiş genelde. Öyle 

derlerdi ben de onun için… Herkesi yıkıyor falan denir, sırtı yere gelmez 

denir.” (G1, Odak Grup 1). 

Birbirleriyle güreşerek güçlerini birbirine gösteren baba ve çocuk resmi 

birçok katılımcı tarafından anlatılmıştır. Burada erkek çocuğun babasını yenecek 

düzeye gelmesi büyüdüğünün/erkekliğinin ispatıdır. Odak grup 2’de çocuklar 

babalarının, onlar güreşe başladıktan sonra güçlenmeleriyle nasıl gururlandıklarını 

anlatmaktadır:  

“G2:  Babam hep beni ne zaman yıkcan diyordu. Buraya gelmeden önce. 40 

tane ekmek ye öyle beni yıkarsın dedi. Đşte buraya geldik, burada bayağı şey 

olduğumuzdan, yıktım babamı. Gurur duydu. Đşte oğlum diyor, güreşçi 

diyor.” (Elmalı g.e.m,Odak grup görüşmesi) 

G1: “Pehlivan diyor. Dedemgiller genelde birlikte yağlı güreşlere gideriz 

öyle gider.” 

G4: “Babam da seviniyor, koçum diyor, afferim diyor.” 
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G1: “Bir alla verirse dünyada veya Türkiye’de derece yapsak. O pehlivanım 

oğlum Türkiye şampiyonu oldu der.”(Odak grup görüşmesi 2) 

Hayri babasının erkek kardeşini ve kendisini nasıl hazırladığını ve bu sayede 

güçlü olduklarını anlatmaktadır: 

“Đlk ben Sakarya Hendek ilçesi Karaçavuk yeni adıyla Yeşilova köyünde 

yaşıyorduk. Bizim tabii bahçemiz var. Güzeldir böyle, havuzu çam ağaçları 

falan. Biz şortlarla falan. Babam kapıştırıyordu bizi. Seyirci falan 

seyrediyordu, açık oluyordu. Hoşumuza gitmeye başladı. Đşte ağabeyimle 

falan antrenman falan derken. Okula falan gidiyorduk orada da yapıyorduk. 

Babam bize antrenman verdiği için okulda da bizi yenen olmuyordu. O 

hoşumuza gidiyordu. Babamız ilk ustamız.” (Hayri, y.g) 

Güreşçilerin toplumdaki yeri ve sunduğu olanaklar babaların oğullarını 

güreşçi olmaları için teşvik etmelerinin bir sebebidir. Güreşin oldukça popüler ve 

prestijli bir spor olduğu bir bölgede yaşayan Hamza’nın ağabeyleri de güreşçidir. 

Babasının kendilerini güreşçi olmaya teşvik etmek için kullandığı ifadeler aynı 

zamanda bu kişiler için güreşin ne anlama geldiğini açığa çıkarmaktadır: 

“(Babam) çok ister. Başpehlivan olmamızı ister. Bizi başpehlivan olarak 

görmek ister. Bize hep güreşin güzelliklerini anlatır. Đşte toplumdaki yerini. 

Toplumdaki şeyini tecrübesini anlatır. Topluma çıkınca nasıl bir insan 

olduğunu anlatır. Mesela bir güreşçi oldu mu Türkiye’nin her yerinde 

tanıdığın olur diyor. Ama normal bir insan da olsan da tanıdığın olur ama 

fazla olmaz diyor. Mesela çoğu yerleri gezersin Türkiye’de diyor. Hele 

minderci olursan diyor dünyayı gezme şansın çıkar diyor.” (Hamza, g.g) 

Güreşçiler için belki kentte güreşçi idoller çok görünür değildir fakat köyde 

erkek topluluklarında pehlivanlara duyulan hayranlığın devam etmesi, onlar için bu 

spora yönlenmede bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bulundukları 

bölgede kendilerinden yaşça büyük, başarılı ve çok kazanan sporcuların olması da 

onları bu spora itmektedir. Örneğin, araştırmanın yapıldığı şehirlerden biri olan 

…’nın  bir köyü, ünlü ve Dünya şampiyonu bir güreşçi buradan çıktığı için çok 

sayıda genç güreşçi yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Bu köyde doğmuş 

yetişkin ve genç güreşçilerle yapılan görüşmelerde bu güreşçiler başarılı sporcuları 

örnek aldıklarını belirtmişlerdir:  
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“Đçimizden gelen merak. Bir de bizim yörede Yaşar Doğu vardır, Mustafa 

Dağıstanlı vardır. Onları basın falan yazardı o zamanlar. Şimdi nasıl hep 

televizyonu açıyorsun spor dediğin zaman futbol. Çocuklar büyüdüğü zaman 

hemen ayağına bir top atıyoruz, topla başlıyor. O zaman öyleydi. Üç dört kişi 

bir araya geldiğimiz zaman çocuklar, hemen güreşe başlardık. Mesela 

çayırlarda, evin önünde, sokaklarda. Güreş bizim bir de ata sporumuzdur, 

kendimize has bir spor olduğu için.” (Đzzettin, y.g, veteran) 

Birçok güreşçi tarafından başlama nedenleri doğrudan ailede güreş yapanların 

varlığıyla ve köy kültürünün içinde yer almasıyla açıklanırken, greko-romen güreş 

yapmış olan ve Đstanbul’da doğup büyümüş Haluk, başlama nedenlerini güçlenme 

isteği ile açıklamıştır. Bu anlamda kentte spor yapmaya başlayan az sayıda katılımcı 

için güreşin başlama nedenleri itibarıyla diğer sporlarla ortak yönlere sahip olduğu 

söylenebilir: 

“Spor yapmak farklı bir şey. Spor insanı cezp ediyor. Diyor ki işte, gel spor 

yap. Hoşuna gidiyor. Đnsanların gelişimini izliyorsun, vücut kaslarının. 

Gelişme çağında oluyorsun, güçleniyorsun, kuvvetleniyorsun. Yaşıtlarına 

göre pozitiflerin oluyor. Güçlü oluyorsun. Top oynarken mesela insanlar 

yorulurken sen yorulmuyorsun” (Haluk, , e.g) 

Sakıp kendisinin güreşte hırslı ve istekli olmasını kendini ispatlama isteğiyle 

açıklamaktadır. Ayrıca Sakıp’ın yaşadığı kentin merkezinde ve birçok köyünde 

güreşin önemli bir yere sahip olması, ona toplum içinde bir yeri olduğunu 

hissettirerek bu isteği perçinlemiştir: 

“Antalya’da. Olimpiyat olması lazım, Đsmail Ogan. Milli takımda çalıştık. 

Sonra ben aşırı kendime güveniyordum, o kadar yani. Gece 2’de koşuya 

giderdim. Hırsımdan kalkıyorum, hırstan yani, kalkıp gidiyorum. Kendimi 

geliştirmek için, yenebilmekten ziyade, kendimi geliştirmek için bu. Belki de 

kendimi ispatlamak gibi bir şey mi. Anadolu insanı içine kapalı olur genelde. 

Belki kendimi ispatlamak için, bir de seviyorduk yani. Etraftan da işte 

pehlivan pehlivan olunca. Pehlivan, pehlivan. Ayrı bir insan olup 

çıkıyorsunuz, yani toplum tanıyor, herkes tanıyor falan. …. Bu işe tam 

yoğunlaştık.” (Sakıp, e.g, ant).  
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Güreş eğitim merkezlerinden birinde yapılan odak grup görüşmesinde 

görüşmecilerden biri güreşçi akrabasının olması başlama nedeniyken, başarılı 

olmasının kendisi için motive edici olduğunu belirtmiştir: 

“Eniştem güreşçi benim, ondan başladım. Ben Burdur’luyum güreşi öğretti 

biraz bana. Köyde güreş yaptıydım, onda derece alınca insan hani sevinç 

geliyor, sevinç gelince de tabii daha da şey öğrenmeye çalışıyor. Öğrenince 

de seçmeler yapıldı, kazandık geldik.” (G3, Odak grup 2). 

Aynı zamanda okul çağındaki erkek çocukları için diğer arkadaşlarının 

arasında fiziksel olarak güçlü olmak önemli bir anlam taşımaktadır. Bu yüzden 

güreşçiler olarak sahip oldukları bedensel üstünlük okul çağındakiler için diğer 

arkadaşları arasında öne geçmenin bir aracına dönüşmüştür. 

G4: “Oluyor, bizim o insanlar üzerinde bir etkimiz olmuş gibi oluyor. Bir de 

okul adına müsabakalar oluyor. Orada okulumuzun adını yükseklere 

çıkarınca hem öğretmenlerin tarafından hem de öğrenciler tarafından daha 

üstün tutuluyoruz.”  

G1: “Bazı hocalar pehlivan kaçılın diyor.” 

G2: “Öğretmenlerimiz çok seviyor güreşçi olmamızı.” (Odak grup görüşmesi 

2) 

Katılımcılar tarafından güreşin köyde erişimi en kolay spor olduğu 

belirtilmiştir. Üstelik güreşin hem köy kültürü içinde olması, hem de kırsal alandaki 

iş olanaklarının kısıtlılığı güreşi köylü çocuklar için önemli bir alternatife 

dönüştürmektedir:  

“Az önce de dedik ya, futbol kitle sporu olmuş, şehirlerde, özellikle 

merkezlerde futbol okulları var, futbol kulüpleri var genelde oraya 

gönderiyorlar. Ama kırsal bölgelerde köylerden gelen çocuklarımız genelde 

ailelerden özenti bir de yapacakları başka iş yok. Okula böyle yatılı okulun 

kazanılacağı ve güreşçi olacağı duyulduğunda ilgili aileler ve öğretmenler 

yönlendiriyor. Buraya dört dörtlük güreş hakkında bilgili olan çocuk 

gelmiyor. Birçok aile de bilmiyor, beden eğitimi öğretmeni sokmuş sınava 

kazanmış, ya güreşçi mi olacak benim çocuğum diyor. Birçok aile de 

bilmiyor. Buranın ne yaptığını.” (Cemil, e.g, ant). 
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4.1.3 Dikey Toplumsal Hareketlilik Aracı Olarak Güreş 

Yukarıda açıklandığı üzere güreş, köylü ve yoksul erkeklerin icra ettiği bir 

spor olarak katılımcılara sınıfsal konumlarını değiştirebilecekleri bir olanak 

sunmaktadır. Bir sonraki başlıkta önce genel olarak sporun bir toplumsal hareketlilik 

aracı olup olmadığı tartışılacak, sonra güreşin bu çalışmanın katılımcıları için 

sağladığı toplumsal hareketlilik olanağı ortaya konacaktır. 

 

Dikey Toplumsal Hareketlilik Aracı Olarak Spor 

Hangi ilkelerle öznelerin farklı spor etkinlikleri ya da eğlenceler arasında 

seçim yaptıkları spor alanında sınıf ilişkilerini inceleyen çalışmaların sorduğu temel 

sorulardan birini oluşturmaktadır. Bu seçimler yapılırken spor alanına özgü bir 

durum olarak beden özel bir anlama sahiptir ve farklı sınıfların beden pratikleri, spor 

alanına sınıfsal karakterler olarak yansımaktadır. Toplumsal ve kültürel anlamıyla 

bedenin kullanılışının toplumsal sınıfa göre değişimi Bourdieu (31) tarafından 

Distinction adlı eserinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bourdieu (31) bedensel heksiz 

olarak tanımladığı sınıflandırılabilir etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinin, kişiye 

özgür tarz, duruş ve tavır, beden biçimi ve sunumu ve aksan gibi tezahürlerle bedene 

işlemiş olduğunu ve çoğunlukla bilinçsiz bir biçimde yeniden üretildiğini iddia 

etmektedir. Bu tezahürler farklı durumlarda temsil edilmektedir ve toplumsal konum 

ve köken, bunlar yoluyla ayrıntılı olarak açığa çıkmaktadır (267). Bu temayül ve 

karakterler elbette öğrenilmekte ve hatta içe işlemektedir. Bourdieu (31) insanların 

kendi tarzlarını oluşturdukları, hayatları içinde yararlandıkları ve temelde sınıfa 

dayalı habitusa özel önem atfetmektedir. Bu habitus içinde farklı beden tipleri ve 

pratikleri yer alırken, bu yolla bedenler toplumsal sınıfların gösterenleri olmaktadır. 

Farklı beden tekniklerini benimsemekte ve farklı bedensel pratikleri 

kullanmaktadırlar. Bu anlamda bedenler toplumsal sınıfın işaretlerini beslemektedir. 

Örneğin, temkinliliğin yüceltilmesi ve kontrollü bir diyet bugün orta sınıfla 

özdeşlemiş ve bir sağlık kültü haline gelmiştir. Görünümleriyle ilgili oldukça kaygılı 

olan bu sınıflar, bedenlerini başkaları için de kurarken oldukça yoğun jimnastik 

programları, ve mükemmellik için çileye dayanan sporlara yönelmektedir (31, s. 

213). Alt sınıflar için ise sporun bir anlamı olmalıdır. Başka bir ifadeyle orta 

sınıfların tersine alt sınıflar için spor/antrenman bedenin eğitiminin bir parçası 
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değildir, bir araçtır. Sporun kendi etiği içinde yer alan, bedeni denetleme ve disipline 

etme pratikleri alt sınıf sporcular tarafından da uygulanmaktadır fakat sporun bu 

kişilerin hayatlarındaki anlamı incelendiğinde asıl önemli olan, kişinin toplumsal ve 

ekonomik konumu için nasıl bir işlevi olduğudur (30). 

Bu yüzden “erkekliğin” yüceltilmesi ve “takım ruhu” kültü farklı sınıflar için 

farklı anlamlara gelmektedir çünkü spor kariyeri egemenlik altındaki sınıfların 

çocukları için dikey toplumsal hareketlilik yaşayabilecekleri az sayıda yoldan birini 

temsil etmekteyken, burjuvalar için spor alanında olmak bir kariyer olanağı olarak 

görülmemektedir (30).  

Sonuç olarak Bourdieu (30)’ye göre takım sporlarının çoğu (basketbol, 

hentbol, rugbi gibi) ofis çalışanları, teknisyenler ve esnaf arasında yaygınken, boks, 

güreş gibi sporlar işçi sınıfının tipik sporlarıdır. Çünkü bu sporlar üst sınıfların 

reddetmesi için her türlü koşulu sağlamaktadır; popülerliği ile vulgarlığı arasındaki 

ilişki, talep edilen değerler ve erdemler ( güç, dayanıklılık, şiddet, kendini adama 

ruhu, uysallık ve ağırbaşlılık gibi), kolektif disipline boyun eğme gerekliliği, burjuva 

sporlarının talep ettiği rol mesafesinin yokluğu bu sporların üst sınıflara uymayan 

özellikleridir (30).  

 

Yoksulluk Halleri: Kır ve Güreş ve Yoksulluk  

Konuşmanın sonunda birbirimizi çok yakın hissediyoruz. Çocuklarla yakın bir bağımız olduğunu 

düşünüyorum. Ancak görüşmenin sonunda yakın hissediyoruz, keşke onlarla daha çok zaman geçirmek 

fırsatım olsa diye düşünüyorum… Belki ü.üncü çocuk dışında büyükler de dahil diğerleri için güreş 

doğru dürüst kendine yetebilen bir hayat kurmak için tek alternatif. Çoğunun dersleri zayıf ve aileleri 

çok yoksul. Đnşaat işçisi olan üç baba var. Diğerlerinin de babaları çiftçilik yapıyor ya da düzensiz 

işlerde çalışıyorlar. Örneğin ilk güreşçi hasta. Ailesi hasta olduğu halde elinden başkası gelmediği için 

onu buraya göndermiş (Alan notları, 04.04.2009, ….. Belediyesi Güreş Kulübü).  

 

Bu çalışmada katılımcıların içinde bulundukları yoksulluk, kendileri 

tarafından farklı boyutlarıyla açıklanmıştır. Federasyonlarda ve diğer spor politikası 

kurumlarında alt sınıf çocuklar için boks, güreş gibi sporlara yönelebilecekleri 

politikalar oluşturmaya yönelik uğraşlar mevcuttur. Örneğin Fenerbahçe Spor 

Kulübü yetiştirme yurtlarındaki çocukları boksa kazandırmak için uğraş verirken, 

güreş eğitim merkezi seçmelerinin duyuruları ağırlıklı olarak köy ve kasabalarda 

yapılmaktadır. Nitekim daha önce aktarıldığı gibi güreş eğitim merkezi ilk çıkış 
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zamanından beri köylerdeki çocukların geleneksel güreşten gelen potansiyellerini 

minder güreşine kazandırmayı amaçlamıştır. Hem güreş eğitim merkezinde hem de 

diğer kulüplerde güreşçilerin koşullarının yarattığı sonuçlar bu bölümde ortaya 

konmaya çalışılacaktır.  

Katılımcıların spora başlama döneminde karşılaştıkları sorunlar, içinde 

bulundukları eşitsiz toplumsal koşulları yansıtmaktadır. Đstanbul’da doğan ve 

büyüyen Timur için güreş, yoksulluğunu aşmanın, farklı bir gelecek sağlamanın 

yollarından biridir fakat ağabeyiyle birlikte güreş kulübüne giren Timur, başlamak 

için dahi ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Maddi 

imkansızlıkları yüzünden ailesine ekonomik olarak katkı yapmak zorunda olmuş ve 

güreşin hemen bir ekonomik gelir sağlamıyor olması yüzünden güç koşullarda bu 

sporu yapmaya çalışmıştır.  Hamallık gibi fiziksel olarak yıpratıcı bir işte çalışmak 

zorundayken yaşadıklarını Timur şöyle anlatmıştır: 

 “Hamallıktı bizim iş. Halkalı’da ambarlar var, bilir misin bilmiyorum. 

Orada yük indir bindir, baba mesleğimizdi. Biz zaten sabah 5’te çıkıyorduk, 

sabah karanlığı. Akşam iş biterse geliyorduk, yani günde aşağı yukarı 40 

tane, 50 tane mal getirip götürüyordum, kendi şahsıma. Düşünün, yani çok 

ağırdı işimiz. Babamız rahmetli izin verirse gidiyorduk. Gözünün içine 

bakardık, akşam 4 oldu mu. Çünkü 5’te antrenman vardı. Bir saat trenle 

gitmek sürüyordu. Bakardık önemsemezse biz de devam ediyorduk işe. 

Kafasını sallarsa biz de çantayı kapıp doğru antrenmana. Zaten yaptığımız 

antrenman ne fayda verecek, randımansızdık yani… Orada, tabii. Doğma 

büyüme oralıyız, 4 kardeşiz, biz orada doğduk. Minder güreşi (yapardık), 

evet. Ondan önce Türkiye şampiyonaları, Đstanbul, en büyük turnuvalarına 

gidip geliyoruz, ama öyle doğru düzgün bir derecemiz olmadı. Çünkü 

yaptığımız iş ağırdı.” (Timur, y.g) 

Timur, Đstanbul’da hamallık yaparken ailesiyle birlikte memleketleri olan 

….’ya taşınmıştır. Buraya geldikten sonra yörede güreşe verilen önem ve güreşçilere 

sağlanan olanaklar sayesinde sadece güreşle ilgilenmeyi başarabilmiş, başarılı bir 

güreşçi olarak kentte önemli bir yer edinmiştir: 

“86’ya kadar Đstanbul’da bulunduk. Ondan sonra bizim kasabanın güreşleri 

olurdu burada. ….. kasabası var. 1986 yılında oraya geldik, orada yağlı 
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güreş yaptık. Gerçi daha önce Đstanbul’da yapmıştım ben de. … Ondan sonra 

Đstanbul’da işlerimiz bozuluyordu bizim. Buraya mecburen göç etmek 

zorunda kaldık.. Sonra buraya gelince …. Belediyesi’ne girdik biz iki 

kardeş.” (Timur, y.g) 

Köylerden gelen güreşçi gençler için merkez diye tanımladıkları kasabalara 

gelmek bile fedakarlık gerektirmektedir: 

“Merkezde antrenman salonu. Bazı akşamlar dolmuş bulamıyorduk. 

Yürüyerek gitmek zorunda kalıyorduk. Bazen yürüyerek gidiyordum bazen 

otostop çekiyordum, bazen kendi arabamız geliyordu. Geçen sene bayağı 

uğraştım ben. Oradakiler de tertip düzen, yataklarını düzenleyin falan onları 

anlatırdı.” (Hamza, g.g) 

Uzunca bir süre köyde yaşamış olan Hayri de benzer bir biçimde antrenmana 

gitmek için kardeşiyle birlikte yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlatmıştır: 

“Biz Antalya’ya güreşe gitmeye başladık. Babam gelemiyordu. 55 kilometre 

uzakta … (kenti) var. Hatta oraya antrenmanlara giderdik. Antrenmana 

gitmek için dolmuş paramız olmazdı. Annemiz yağ yumurta falan satardı. Köy 

haliyle ondan harçlığımızı filan vererek, biz antrenmana giderdik yani. … 

Zor şartlar altında oluyor yani. dolmuşa biniyorsun antrenmana gidecen. 

Dolmuş kalkmıyor dolmadan. Şimdi dakikalık her şey. 5 dakikası doldu mu 

kalkıyor. Dönüşte köye araba bulamıyoruz. Falan bu tür zorluklarla geldik 

yani. Geçmişi hiçbir zaman unutmam.” (Hayri, y.g) 

Hayri oldukça zor şartlarda güreşte kalmayı başarmış olsa da kendisinin sahip 

olduğu olanağa dahi sahip olmayanların güreşte varolamayacaklarını söylemiştir: 

“Benim gibi köyde oturuyorsa antrenmana giderken cebine harçlığını koyan 

yoksa. Ailenin maddi durumu kısıtlıysa olamaz yani ailede varsa verecek o 

desteği yani. Ailenin durumu da çok önemli.” (Hayri, y.g). 

Yatılı olduğu kulüpte nasıl şartlarda kaldığı ve nelerle mücadele ettiği Đsmet’in 

“Üçümüz böyle, kar yağıyordu. Ayağımız ıslanmasın diye poşet taktık ayağımıza. 

Servis falan yoktu, yol da açık değil. … Lisesi de uzak buradan, yakın da değil” 

sözlerinden de anlaşılmaktadır. (Đsmet, Çarşamba, g.g) 

Güreş eğitim merkezleri ve kulüplerde yatılı kalan genç güreşçilerin 

yoksulluğu ailelerinden uzakta bir yerde yaşamalarına neden olmuştur. Üstelik 
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ekonomik kısıtlılıklar yüzünden sadece orada bulundukları süre içinde değil, 

tatillerde dahi aileleriyle görüşmeleri mümkün olmayabilmektedir. Ekonomik 

durumu görece iyi olanların aileleriyle görüşebildiği, diğerlerinin ise uzun süre 

ailelerini görmeyebildiği katılımcılarca ifade edilmiştir. Yine ancak imkanı olan 

aileler çocuklarını ziyaret edebilmektedirler. 

Hep birlikte: “Özlüyoruz.” 

G4: “Ortama alıştıktan sonra fazla özlemiyoruz da.”  

G3: “Đzinden döndükten sonra bir hafta özlüyoruz. Güreşe gideceğiz mesela 

hafta sonu. O zaman geliyor, görüyoruz ailemizi.”  

G3: “Arada bir hafta sonu Pazar günleri işte, ailelerimiz gelebiliyor yani. 

Đmkanları olanlar.” 

G3: “Yemek geliyor, sabah öğle akşam. Bir de etütten sonra saat dokuzda 

ara öğün yiyoruz. Meyve pasta, kek, tatlı. Öyle yani. Her gün bir ara 

öğünümüz oluyor. Onları kendimiz alıp getiriyoruz. Ailelerimiz getiriyor. 

Bazılarımızın işte. Đmkanı oldukça getiriyor ailelerimiz mesela kaymakam 

falan her gelişinde eli boş gelmiyor yani. Mutlaka bizi sevindirecek şeyler 

getiriyor yani. Başkanımız getiriyor.” (Odak grup görüşmesi 2). 

Güreş eğitim merkezi antrenörü Cemil de güreş eğitim merkezinde kalan 

öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle aileleriyle görüşemediklerini, sosyal 

çevrenin de olmaması nedeniyle sıkıntılarının katlandığını belirtmiştir: 

“Aile özlemi yaşıyorlar çocuklarımız uzaklardan geldikleri için, biz her 15 

günde bir izine gönderebiliyoruz. Fakat maddi sıkıntılardan dolayı 

gidemiyorlar, bizim de belli bir bütçemiz oluyor, genelde göndermeye 

çalışıyoruz elimizdeki çoluk çocuğumuzun rızkından arttırabildiğimiz 

kadarıyla, ama her zaman gidemiyor çocuklarımız. Bu 15 günün hepsini 

kullanamıyorlar. Ayda bir gidiyorlar. Maddi sıkıntı diyelim. Sosyal çevre de 

sınırlı, sıkışıp kalıyor çocuklar.”(Cemil, e.g, ant). 

Ailesi köyden kendi bulunduğu kente taşınmış olan Onur ise şimdi dahi 

ailesiyle kalmamakta, böylece ailesine yük olmayacağını düşünmektedir. Hafta 

sonları dahi ailesinin yanına gitmediğini belirtmiştir: 

“Burada evimiz yok. Bizim köyde normalde evimiz. Buraya geldik. 

Pansiyonlarda falan, hoca tuttuğu için, burada kalıyoruz. Ailem de burada 
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kirada oturuyor. Oraya fazla gitmiyorum, onlara yük olmuyorum. Onlar 

çalışıyor. Biz de burada duruyoruz.” (Onur, Antalya, g.g) 

Güreş eğitim merkezleri dışında kulüplerde de yatılı kalan genç güreşçiler 

oldukça güç koşullar altında yaşamaktadırlar. Bu kulüplerden birinde yapılan gözlem 

sırasında tutulan notlar, dışarıdan gelen birine yatılı kalınan yerin nasıl göründüğünü 

çarpıcı bir biçimde yansıtmaktadır:  

“….. Belediyespor’da yaptığım görüşme çocukların yoksulluğunu tanımam 

açısından oldukça önemliydi ve aynı zamanda sarsıcıydı. Kasabanın dışında 

belediyenin onlara tahsis ettiği bir evde yaşayan 10 çocuk için hayat 

koşulları birçoğumuzunkinden zordu. Tek katlı bir evin birinci katında 

kalıyorlardı. Giriş katı büro olarak kullanılıyor. Birinci katta mutfak ve 

oturma odası ve yatak odası var.” (alan notu, …. Belediyespor, 04.04.2009) 

Köylerde spor yapma olanakları için önemli olan alt yapı tesislerinin yokluğu 

diğer sporlara erişimi sınırlandırmaktadır. Oysa hem kültürleri içerisinde olması 

itibarıyla hem de güreşin sadece iki kişiye ihtiyaç duyan  ve alet kullanılmayan bir 

spor olarak daha az masraflı olması nedeniyle, yoksul ve köylü erkeklerin bu sporu 

yapması kolaylaşmaktadır: 

“Ben Artvin Yusufeli’liyim. Bizim yöremizin dağlık olması sebebiyle orada 

insanların kültürüne güreş yerleşmiş. Futbol voleybol basketbol gibi sporları 

orada yapman biraz zor. Hem tesis açısından. Hem yörenin ilgisi açısından. 

Henüz oralara basketbol, voleybol ya da futbol gidememiştir. Biz de o 

yörenin insanlarının festivallerinde köy düğünlerinde bizim oralarda yayla 

güreşleri olur, oralarda insanların güreş tutması biz de onları görerek 

özenerek böyle güreşe başladık. Çayırlarda harmanlarda başladık 

diyebiliriz… Aileden var güreş yapan ama amatörce. Profesyonelce değil. 

Babam abim amatörce uğraşmıştı güreşlerde. Biz de onları model olarak 

gördük, başladık yaylalarda çimenlerde.”  (Metin, e.g, idareci) 

Edwards (90)’a göre dikkatimizi yöneltmemiz gereken, spora katılımda 

maddi etkenlerin ve toplumsallaşma sürecinin önemini fark etmektir. Edwards 

siyahlarla yaptığı çalışmalarda, ikincil konumu olan bir etnik gruba dahil olan ve 

genel olarak alt sınıf bu toplumsal grubun, maliyeti az olan popüler sporlara 

yöneldiğini ve antenman imkanlarının ve ekipmanlarının pahalı olduğu golf ve tenis 



 152

gibi sporların hala beyaz orta ve üst sınıf erkeklerin egemenliğinde olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Güreşin zengin çocukların değil, yoksul çocukların işi olduğu daha sonra 

görüşme de yapılan Ahmet ile enformel görüşme sırasında şöyle ifade edilmiştir: 

“Zengin sporu değil güreş, umut kaynağı fakir için. Ailede güreşçi varsa yoksul aile 

yönlendiriyor.” (Ahmet, y.g) 

Güreş antrenörü Ayhan üst ve orta sınıfın çocuklarının güreş gibi yorucu bir 

spora çocuklarını göndermeyeceklerini belirtmiştir: 

“Güreş yapanların çoğu ya köylü çocukları ya mağdur olan çocuklar. 

Dikkatinizi çekmiştir. Bu bir gerçek. Çok zengin olan çocukları kendine böyle 

eziyet ettirmiyor. Mesela çok ter dökmek istemiyor, sıkmıyor yani kendini.” 

(Ayhan, e.g, ant) 

Ahmet, güreşte bedene eziyet ettiklerini, ayrıca köylü erkek çocukların 

hayatının bir parçasıyken, üst sınıfların adolesanlık dönemlerinde toplumsal cinsiyete 

dayalı ayrışmanın olduğu bir spor ortamında bulunmak istemeyeceklerini 

söylemiştir: 

“Biraz önce eziyet dedik. Sakatlık dedik. Herhalde çok zor bir spor olduğu 

için zengin, sosyetik bir spor değil. Diğer sporlara baktığınızda. Ben sosyetik 

deyim de siz kendinize göre çevirin. Genelde erkek sporudur. Erkek erkeğe 

yapılan bir spordur. 15 yaşından 25 yaşına kadar yapılan bir spor. Gençler 

ne yapmak ister, karşı cinsle iç içe olmak, iç içe olabileceği sporlar yapmak 

ister. Bu öyle bir spor değil. (yandan aynen katılıyorum) Đkincisi parası olan 

insanlar eziyet çekmek istemezler. Birkaç tane babaları güreşi sevip de 

güreşe gelen insanlar var, parası olan. Ama dayanamıyorlar. Đhtiyaçları 

yok.” (Ahmet, y.g). 

Faruk’un yetiştirdiği güreşçilerden birinin babası, kendisi için erkeklik 

anlamında önemli olmasına karşın, çocuğunun fiziksel olarak yıpranmasından 

rahatsız olduğu için güreşmesini istememiştir:  

“Pehlivan dediğin zaman baba gurur duyuyor, benim çocuk pehlivan diye. 

Fizik güce dayandığı için, güçlü kazanma o şeyi. Mesela bir öğrenci vardı, 

adam 1,2,3’te oğlu güreşti. Hala güreştiriyor. Başarılıydı da. Ama adam dedi 

ki bu güreş değil işkence. Çocuğu götürüyorlar Samsun’a, müsabakaya. 
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Sabah 8’den akşam 7,5’a kadar çocuğu güreştirdiler. Müsabaka. Bu işkence. 

Adam aldı çocuğunu güreşten.” (Faruk, e.g), 

Hamdi ise güreşin kırsal kesimin sporu olduğunu tekrarlamakta fakat üst sınıf 

insanların da güreşte bulunması isteğini dile getirmektedir. Hamdi’ye göre bu 

insanların bu sporda olmaması güreşin ağır bir spor olmasıyla ilişkilidir. Bu anlamda 

köylüler dışındaki orta ve üst sınıf kentliler çocuklarının böyle ağır bir sporda yer 

almasını istememektedir. 

“Bir defa bu sporumuz ağırlığı kırsal kesime dayanan, geçmişte her düğün 

güreşinde yapılan buradan meraklı, kırsal kesimin ata sporu bu. … Çocukları 

araştırsan. Karınlı’dan gelir, Serik’in köyünden gelir. Bir masa tenisi, 

futbolcu olmaz kırsal kesimde. Şimdi bile yok. Bu bizim bu camianın 

sporudur. Burada avukat çocuğu bulamazsın, burada bir hakim çocuğu 

bulamazsın, burada bir öğretmen çocuğu bulamazsın, binbaşı generalleri 

burada bulamazsın. Hepsi köydeki Ahmet ağanın oğludur, Mehmet ağanın 

oğludur…Gönül ister ki bir generalin çocuğu, emniyetten üst düzeyden 

insanların çocukları bu sporu yapsın, üst düzeydeki bürokratların çocukları 

burada olsun, fakat biliyorsunuz bu çok ağır bir spor, meşakkatli bir spor, 

çok fedakarlık isteyen bir spor, adap ve ahlakı ön planda tutan, diğerlerinde 

de vardır ama burada senin bileğinde ne varsa işte minderde gücünü 

yansıtacaksın…. Bu çok meşakkat özveri çalışmak isteyen bir spor. Çok 

çalışmak isteyen. Bunun yanında da şunların olmaması gereken bir spor. Bu 

güreş içki, sigara, saygısızlık kabul etmez….Ağır, zor çok çalışmak isteyen bir 

branş. Kendine özel bakılması gereken bir branş.” (Hamdi, e.g, ant). 

Eski bir güreşçi ve antrenör olan Hamdi, belli bir ahlak tanımlamış ve 

geleneklere bağlı olmakla özdeşleştirdiği bu ahlakın yalnızca güreşçiler tarafından 

tanımlanabileceğini iddia etmiştir. Ona göre güreşin kendine özgü ahlakı ancak 

kırdaki öğrencilerce sahiplenilebilir. Ayrıca görüşme boyunca vurguladığı bu ahlakın 

gereklerinin, bu kesimin dışındakiler tarafından yerine getirilmesinin zor olacağını 

ima etmiştir. Aslında bu ifade aynı zamanda başka genç güreşçilerin ifadelerinde de 

benzer bir biçimde bulunduğu gibi ahlak dışı görülen bir üst sınıf algısından 

kaynaklanmaktadır. Zora gelmeyen, içki ve sigara içen, ahlakı düşük bir öteki, 

dışarıdakiler anlatısı üst sınıflardan olmakla yan yana kurulmuştur. 
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Saunder (227)’da yaptığı çalışma daha üst kesimin çocuklarının okul dışında 

çeşitli spor etkinliklerine katılma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir 

fakat bunlar rekreatif düzeyde yapılan etkinliklerdir. Alt sınıfların çocukları ise ancak 

okul içinde ya da profesyonel düzeyde spor yapmayı tercih etmektedir. Okulda spor 

ve serbest zaman etkinlikleri belli kurallarla örgütlenmiş, fiziksel sanat biçimleri 

olarak adlandırılabilecek, belli bir amaçla ya da çıkar elde etmek için değil, etkinliğin 

kendisi için yapılan etkinliklerdir. Karşılıksız egzersiz için okul mükemmel bir 

örnektir. Eğitim seviyesi yükseldikçe sportif etkinliklere katılımdaki düşüşün, eğitim 

seviyesi düşük olanlara oranla daha yavaş olmasının muhtemel sebebi budur. Oliver 

(207)’ın çalışmasında ise erkek çocukların beyzbol takımında yer alma biçimleri 

etnisite ve sınıf temelinde incelenmiş ve beyaz orta sınıf ailelerin çocuklarının siyah 

aktivitesi olarak görülen bu alanda yer almasını istemedikleri görülmüştür. Mavi 

yakalı ailelerden gelen çocuklar ve siyah erkek çocukları için ise sporun tek kariyer 

seçeneği olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır (% 47 ve % 44). Katılımcılardan Metin, 

güreşin ekonomik durumu iyi ailelerden çocukların seçtiği bir etkinlik olmamasını, 

ağır bir spor olan güreşte çocuklarının zarar görmesini istememesine bağlamaktadır. 

Oysa köyden gelenler için güreş, aynı zamanda kendi kültürü içinde olan bir spordur 

ve zaten bedensel mücadeleye yabancı olmayan bu kesimler için yapılabilecek bir 

spordur: 

“Yoksul çocuklar, genelde çayırlardan gelen çocuklar, aileler ..elit aileler 

ekonomik durumu iyi olan aileler çocuklarının kırılmasına, ezilmesine incinmesine 

dayanamıyor. Yoksul olan aileler çocuklarının mücadele etmesiyle, mücadele 

ruhunun gelişmesiyle ilgililer. Biraz bundan kaynaklanıyor, biraz da kırsal kesimde 

gelenekte güreşin varolması o yörenin insanın güreşe ilgisini arttırıyor. Şehir 

merkezlerinde güreşlerin az olduğunu gösteriyor. Elit aile spora göndermeyi 

istemiyor. Profesyonel olsun istemiyor. Sadece yaz okulunda sporu yaptırıyor, ders 

çalışsın istiyor, okula yönlendiriyor şehirlerde.” (Metin, e.g, idareci) 

Herhangi bir araca ve alana ihtiyaç duyulmayan güreş de, köylerde erkek 

çocuklarınca çok küçük yaşlardan itibaren yapılabilmektedir. Yaklaşık 500 yıldır bu 

topraklarda yapılan güreş, köylerde kültürel sermayenin önemli bir parçasıdır ve bu 

yüzden yoksulluklarına karşın bu spora erişim şansının bulunması ve diğer sporlara 

ulaşım şansının neredeyse hiç olmadığı bir yerde doğmuş sporcular için 
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alternatiflerin sınırlı olması güreş alanı incelenirken gözden kaçırılamayacak 

gerçeklerdir. 

Fakat Cashmore (49)’un yaptığı çalışmada da ortaya konduğu gibi bir sporun 

sınıf atlama şansı olarak görülmesi, eğitim alınması gereken genç yaşlarda, eğitim 

yerine bu sporun merkeze alınmasına neden olmaktadır. Bu ise çoğunlukla eğitim 

hayatında başarısızlık anlamına gelmektedir. Cashmore (49) siyahların sporda 

başarısı sonrası birçok siyah öğrencinin spora yönlendirildiğini ama bunun akademik 

başarıları pahasına yapıldığını belirtmektedir. Güreş yapmak, yoksul ailelerden gelen 

erkek çocukları için güreş eğitim merkezlerinde ya da kulüplerin alt yapılarında yatılı 

okumak şansı elde etmeleri yoluyla tüm eğitim masraflarının karşılanması ve bu 

yolla eğitim görebilmenin tek şartı gibi görünse de, oldukça ağır bu sporla birlikte 

eğitimin sürdürülmesi oldukça sıkıntılı olmaktadır: 

“… Antrenman yapıyor, okul sabahtan akşama kadar tek eğitim sabahçı 

öğlenci yok tam gün eğitim var, şimdi tam gün eğitim yapıyor çocuklarımız 

tam gün eğitimden sonra çocukları bir OKS’ye hazırlama kursu var, dörtte 

geliyor, işte dörtten altıya kadar iki saat de antrenman yapıyor çocuk, daha 

sonra bakıyorsunuz yoruluyorsunuz bitmiş, harap olmuş bir çocuk karşınıza 

çıkıyor, her şey programlı ama yetmiyor tabii bunlar.” (Cemil, e.g, ant)  

Sporcular güreş eğitim merkezlerinde bulundukları süre içinde ağır 

antrenman koşulları ve elit spor hayatı ile birlikte okulu yürütmek durumundadırlar 

ve bu okullar lise sonrasına yönelik güreş dışında herhangi bir yönlendirmede 

bulunuyor görünmemektedir. Carrington (48)’a göre siyah ya da alt sınıf ailelerden 

gelen futbolcular kariyerlerinde 15-16 yaşları arasında, kulüplerine ilk katıldıkları 

zaman, zamanın düzenlenmiş olması, kendini adama ve tam zamanlı bir oyuncu 

olarak maçlara katılma gereği, okulları üzerinde iyi etkiye sahip olmamıştır ve sonuç 

olarak eğitim kazanımları da sınırlı kalmıştır. Aynı şekilde Ankara’da gidilen bir 

spor kulübünde genç güreşçilerle yapılan sohbet sırasında okulları sorulmuş, 

müsabakalara gittikleri zaman okulun onları idare ettiği, hepsinin sporcu olduğunun 

bilindiği cevabı verilmiştir. Yatılı olarak bu kulüpte kalan bu genç sporcuların büyük 

bir bölümü de diğer merkezlerde olduğu gibi köylerden gelmektedir. Dolayısıyla 

eğitim alamadıkları ve güreşte başarılı olamadıkları takdirde gelecek için 

alternatifleri oldukça sınırlıdır.  
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Köylerden kentlere iş bulmak için göç eden genç erkeklerin yalnızca küçük 

bir bölümü için sınırlı bir olanak olan güreşin dışında diğer iş alternatifleri de 

genellikle bedenlerini kullandıkları niteliksiz işler olmaktadır. Görüşme yapılan eski 

güreşçilerden Korkut güreşin köyden gelen insanlar için önemli bir fırsat olduğunu, 

birçok erkek çocuğu için güreşçi olmadığı takdirde alternatifinin inşaat işçisi olmak 

olduğunu söylemiştir: 

“Temel Sakınan köylü bir güreşçidir. Đnşaat amelesiymiş, zaten köyden 

çıkarsan ya güreşçi olcaksın, ya işte bizim gibi güreşçi. En iyisi. Bu Koruklı 

köyünde, inşaat amelesiymiş. Dünya şampiyonu oldu, gariban fakir. O da 

güreşten garibanlıktan fakirlikten gelir, hepimiz öyleyiz.” (Korkut, e.g) 

Güreş sporu içinde kurumsal düzeyde de sorunlar bulunmaktadır. 

Güreşçilerin yoksulluğunun yanı sıra minder güreşi alanındaki yoksunluklar da bu 

alanda spor yapmayı zorlaştırmaktadır. Güreş eğitim merkezlerinden birindeki 

antrenörle yapılan enformel görüşmede, güreşteki önemli sorunlardan birinin 

özellikle daha yoksul bölgelerde minder dahi bulamayacak denli gerekli araçlardan 

yoksun olmak olduğunu söylemiştir: 

“Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Birçok yerde o dönemlerde minderimiz 

yoktu bizim tesislerde. Yani ilçelerde yoktu. Merkezlerde vardır ama ilçelerde 

olmadığı için gidilen yerlerde tabandan alıyorsun. Köyler taranıp da 

öğrenciler bulunuyor demiştik ya biraz önce. Dolayısıyla birçok yerde ilçe 

merkezlerinde de salon da yok. Bırakın minder olmasını. Onları ne 

yapıyorsun yeşil olan bir alanda bakmayın bizim burada tesislerimizin 

olduğuna. Bir çok yerde tesis yok. Bu yüzden meydanlarda güreştirilirler. Bu 

şekilde. Öğrenciler de o yüzden. O şekilde.” (Cihan, e.g, ant). 

Sadece güreşçilerin değil, seyircilerin de yoksul ailelerden geldiği enformel 

görüşmelerde bir güreşçi velisi tarafından ifade edilmiştir: 

“Şimdi iyi bir pehlivan olduğu zaman derece yaptığı zaman başpehlivan o bir 

tane şapkadır poşettir bir şeylerle para toplanırdı, herkes gönlünden kopanı 

toplardı, ödül olurdu o. Şimdi halkta o şey yok. Đzlemeye geliyor. Girerken 

15-20 milyon para veriyor. Güreş seyircisi gariban seyirci. Zengin adam 

futbola gider şura bura güreşin seyircisi gariban seyircidir. Ha Kırkpınar’a 

giden var ama çok zorluklarla gidiliyor. Ben gitmedim mi gittim iki üç sefer 
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Kırkpınar’a. Hatta benim oğlum iki sene birinci oldu orada ufak olmasına 

rağmen. Yani adam geliyor bir girişe para veriyor. Bunlar da olmasa hayat 

şartları, onun maliyeti şunuydu, bunuydu. Çok farklı yani. Artı bir de eski 

güreşçilerde ekmek arası yemek de verirdi düğün sahibi giriş şudur budur 

yoktur.” (Halim, enformel görüşme, güreşçi velisi) 

Yağlı güreş seyircisinin yoksulluğu, bu sporu takip etmek için dahi özveride 

bulunulmasını gerektirmektedir. Çoğunluğu köylü erkeklerden oluşan bu seyirciler 

güreşleri takip edebilmek için köyde elde ettiği gelirin bir kısmını ayırmaktadır: 

“Burada affedersiniz dağın başındaki seyirci aynıdır, şehir merkezine gelin 

aynı, değişmez yani. Buranın seyircisi derindir. Yumurtasını, tavuğunu 

satıyor güreşe gelebilmek için, yani düşünün, ta Edirne’ye, yılda bir kere 

olan bir şey. Çantasına sarıyor işte, yatağını, yorganını, biz Selimiye 

Açıkhava oteli diyoruz oraya. Onun bahçesine sereriz.” (Timur, y.g) 

“Kırkpınar güreşini seyreder. Maddi durumu iyi olmasa tavuğunu satar, 

yumurtasını satar, tereyağını satar, yoğurdunu, sütünü satar Kırkpınar’a 

gelir. Bizim sporumuz o kadar bir spor ki, bırakılamaz yani.” (Vedat, , y.g, 

yard. ant) 

Yetişkin erkekler için spora devam etmek spordan sorumlusu olduğu evi 

geçindirebilecek düzeyde gelir elde etmesini gerektirmektedir. Eğer bu geliri 

kazanamıyorsa, aile desteği olmayan ve gelir elde etme sorumluluğu olan güreşçiler 

evlendikten sonra güreşi bırakmaktadır. Dolayısıyla evlilik güreşçilerin maddi 

imkansızlıkları nedeniyle güreşi erken yaşta bırakmalarına neden olmaktadır. 

Evlendiğinde bir ailenin sorumluluğunu alması beklenen erkeğin aileyi geçindirecek 

bir meslek edinmesi beklenmektedir. Özellikle bu işten geçinecek kadar başarılı 

olmayanların evlenince düzenli bir işe girme kaygısıyla güreşi bıraktığı söylenmiştir. 

Onur tarafından evliliğin güreş yapmasını engelleyeceği ve güreşe olan 

konsantrasyonu bozacağı ifade edilmiştir: 

“Evlenmeyince daha iyi oluyor. Çünkü … iyi olmuyor. Güreşçi bozulmuş 

oluyor, bozuluyor yani. Fazla güreşe ilgi veremiyor, evi falan düşünüyor. 

Çoluk çocuğu olursa zaten onları düşünüyor. Haftada bir sefer, iki sefer 

gidiyor.  Ahmet Taşçı bile 30 yaşında mı ne evlendi, daha yeni evlendi. O 
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bile, yani şimdiye kadar derece aldı Edirne’de, 8 sene hiç vermeden aldı. 

Öyle, yani evlenmeyince daha iyi oluyor.” (Onur, Antalya, g.g). 

Kimi katılımcılarca bu yüzden güreşçilerin hemen evlenmemesi gerektiği 

belirtilmiştir. Semih güreşçi olduktan sonra köyde evlenme yaşı olan yaştan çok daha 

sonra evlenmeye karar verdiğini belirtmiştir: 

“Güreşte başladım işte 15-16 yaşında herkes köyde nişanlanıyor, senin yok. 

Pehlivan adamın belli 30 yaşından önce evlenmez. Ali amcam öyle diyordu, 

sen başpehlivan olacaksın. Đki amcam da öyle diyorlardı. Kışın derlerdi 

başpehlivan olacaksın. Bana derlerdi, ben bakardım izlerdim, derdim ben 

bunlar gibi nasıl olacağım… Arada zaman geçti, başpehlivan olduk. yaş 30-

31 olduk. Amca dedi artık sen evlen abarttın dedi. Beni mahvettin sen dedim. 

30 diye diye, şimdi kimseyi bulamıyorum dedim.” (Semih, y.g) 

 

Yoksulluğu Aşmanın Yolu?: Güreş 

Ben de yanına gidip anlatayım dedim ve güreşçiler üzerine bir araştırma yaptığımı Hacettepe 

Üniversitesi’nde çalıştığımı söyledim. Tamam dedi, antrenörü aradı, benden bahsetti ve 5’te burada 

olacağını söyledi. O telefonla konuşurken biraz önce konuştuğum çocuk “abla demek sen güreşçilerle 

çalışıyorsun” dedi. Sonra “biri mi sana bu konuyu verdi, yoksa sen mi seçtin” diye sordu ve “kimse 

bizi çalışmaz abla” dedi. Ben de gülümsedim. Bu güreşçilerle görüşmeye başladığımdan beri karşıma 

çıkan bir yakınış, kendilerine önem verilmediğini düşünüyorlar. Bunu söylerken gülümsüyordu mahçup 

mahçup. Güreşçiler kapalı bir cemaat olarak biliniyor ama biri onlarla ilgilenince çoğu kırsal 

alanlardan gelmiş bu yoksul çocukların yüzüne mahçup bir gülümseme yayılıyor. (Alan notu, Ankara 

Büyükşehir Belediyesi, 13.11.2008) 

 

Wacquant (265)’nın ABD’de boksörlerle yaptığı çalışma Bourdieu’nun spor 

alanına bakışını genişletmektedir ve habitusu biriktirilen ve geliştirilen bir bedensel 

sermaye olarak ele almaktadır. Wacquant kendi çalışmasında analizi yaşayan gerçek 

bedenler noktasına çekmiştir. Boksörlerin bulunduğu alan güç ve yiğitliğe değer 

verilen, bedenlerin bakımının sermayenin bir biçimi olduğu bir alandır. Antrenman 

yoluyla beden araç olarak kendini geliştirmekte ve yeniden kurmaktadır (265, s. 70).  

Wacquant’ın araştırma grubunu oluşturan siyahlarla çalışmalar, yukarıda da 

bahsedildiği gibi sporun bu grup için önemini göstermektedir. Cashmore (49)’un 

çalışmasında gösterdiği gibi orta sınıf ve beyaz öğrencilere oranla siyahlar 

davranışlarını daha sınırlandırılmış bulmaktadırlar ve spor bu anlamda onlara dikey 

toplumsal hareketlilik olanağı sağlayan ender alanlardan biridir (48). Siyah 
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başarısının gösterişli sembolleri, başarılı sporcu idoller, genç işçi sınıfı siyah erkekler 

için özel kültürel bir anlama sahiptir. Ayrıca genç siyah erkekler beyaz yaşıtlarına 

oranla işsiz kalma olasılığına daha yakın bir gruptur. Emek pazarında devam eden 

ayrımcı politikalar siyahların işsiz kalmaya karşı hassasiyetini arttırmaktadır (Roberts 

ve diğerleri, 1983; Wrench ve Lee, 1983). Dolayısıyla siyahlar için spor bir alternatif 

olarak öne çıkmaktadır. Spora girmek yoluyla toplumda prestij kazanmaları ve 

sporcu idoller gibi olmaları mümkün olacaktır. Oliver (207)’ın okullarda beyzbol 

takımlarıyla ilgili yaptığı çalışmada sporun sadece çocuk tarafından değil, aile 

tarafından da toplumsal hareketlilik için bir araç olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. 

Benzer bir biçimde Türkiye’de güreş sporu da ailelerin kendi kültürleri içinde 

bulunan ve değer verilen bir etkinlik olmasının yanı sıra çocukları için kariyer 

sağlayabilecek bir meslektir. Tüm sorunlarına karşın genç güreşçiler için kulüpler ve 

güreş eğitim merkezleri, eğitim olanakları ve minder güreşinde başarılı olma 

ihtimalini onlara sunmaktadır. Özellikle güreş eğitim merkezleri köyden gelen erkek 

çocukları için ekonomik olarak da ailelerine yük olmadıkları ve ileriye yatırım 

yaptıkları bir yer olarak göründüğü için aileler güreş eğitim merkezlerine gidilmesini 

onaylamaktadır. 

Dolayısıyla ebeveynin desteği sporda yer alabilmekte başat öneme sahipken, 

destekleme sebepleri ekonomik saiklerle belirlenmektedir. Bu durum Rıdvan 

tarafından annesinin sözleriyle anlatılmıştır. Annen burada yorulma diyor mu diye 

sorulduğunda güreş kulübünde kalan en küçük güreşçi 12 yaşındaki Rıdvan, 

annesinin tam tersine burada çok çalışmasını istediğini belirtmiştir: 

Rıdvan- Annem başarılı olmamı düşünüyor. 

Đlknur- Diyor mu arada bir,  çok yorma oğlum kendini diye? 

Rıdvan- Çalış diyor. Bir kazansan da yedi dağın arkasına gitsen diyor 

Đlknur- Ne diyor? 

Rıdvan- Bir kazansan da senden kurtulsak yedi dağın arkasına gitsen 

diyor bazen.  

Đlknur- Kızdığı zaman mı? 

Rıdvan- Böyle diyor hep, bazen geldiğim zaman mutlaka bunu diyor.  

Đlknur- Niye öyle diyor? 

Rıdvan- Kurtul diyor, görüyorsun halimizi diyor. (Rıdvani g.g) 
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Bora güreşçi olarak başarı kazandıktan sonra, ekonomik olarak da güç 

kazanmanın ailesinde farklı bir konuma ulaşmasına sebep olduğunu söylemiştir: 

“bunun akabinde elde ettiğiniz dereceler sizi motive ve tatmin etmeye 

başlıyor. Bir müddet sonra kabiliyitenize göre bu işten para kazanmaya 

başlıyorsunuz. Başta belki spor malzemesi, bir müddet sonra cep harçlığı, yol 

parası. Daha iyi dereceler elde ettiğiniz zaman size maaş bağlıyorlar. Hem 

aileniz yönünden bir rahatlama hissediyorsunuz, hem ekonomik olarak 

rahatlama hissediyorsunuz. Kendinizi güçlü, güvenli hissediyorsunuz. 

Toplulukta statü dediğimiz statüyü spor sayesinde kesinlikle kazanıyorsunuz. 

Hele hele bu güreş olursa, kendi kültürünüz tabii, bu daha da güzel oluyor” 

(Bora, e.g, uzm). 

Sadece aileler değil, güreş alanında bulunan antrenörler ve diğer uzmanlar da 

güreşin köylerde yaşayan yoksul erkek çocukları için önemli bir çıkış yolu 

olduğunun farkındadır. Gözlem sırasında çok sayıda yoksul çocuğu sahiplenerek 

kulübe getirdiği öğrenilen güreş antrenörü Sakıp, çocukları seçerken de kendilerine 

gelen isteklere göre hareket ettiklerini ve kötü durumdaki çocukların kendilerine 

yönlendirildiğini belirtmiştir. Kulüp, onlara yatılı bir ev ve eğitim masraflarını 

ödeme olanağı sunuyor olmasıyla zor durumdaki çocuklar için bir çıkış yolu 

olmaktadır: 

“Giderler orada, mesela 3 sene evvel Çakırlar’a gittik. Çocuğun ana baba 

ayrılmış. Çakırlar köy. Gel dediler, buradaki çocuğu götür. Aldık getirdik. 

Orada da güreşçi arkadaşlarımız var. Bizim yetiştirdiğimizi bildikleri için.” 

(Sakıp,, e.g, yard. ant). 

Birçok güreşçi aileleriyle sıkı bağlarını devam ettirmekte ve onlara destek 

olmaktadır. Aile içinde ekonomik olarak olanaklara sahip olduğunda, güreşçilerin 

kazandığı para aile için  önemli bir gelir kaynağı gibi görünmektedir. Bu anlamda 

evde bir erkek olarak ekonomik gelir sağlama görevi kabullenilmiştir. Köyde 

doğmuş ve ailesi hala köyde olan Semih Ankara’da yaşamasına rağmen ailesine 

ekonomik destek olmaya devam etmiştir:  

“Benim babam ben 7 yaşındayken öldü. Ama annem için zor oldu. Ben evin 

küçük çocuğuyum. Abim hapisteydi o zaman, bizim aramızda bir kan davası 

vardı. Đşte bir annem vardı. Ondan böyle sıkıntı yaşıyordum, zorluk 
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yaşıyordum, köyde tarlası var şu var bu var. Dualarla ayakta duruyorum. 

Dualar beni ayakta tuttu. Benim için önce aile gelir. Ben kendim bekarım, 

buradayım ama ben burada bir şey yaşarsam onlara da aynısını yaşatmaya 

çalışıyorum. Ben kendim gördüğüm için onlara da aynı imkanları sağlamaya 

çalışıyorum” (Semih, y.g). 

Bu ifadeler, Semih için ailenin önemini ve onlarla ilişkisini hala sıkı bir 

şekilde devam ettirdiğini göstermektedir. Feyyaz bunu “Samsunlu Şaban Yılmaz 

Kırkpınar’da şampiyon olduğunda 2005’te direkt annesine koştu.” (Feyyaz, e.g, 

uzm) sözleriyle anlatmıştır. 

Güreşçilerin yoksulluğu aşmak için olanaklar yaşa göre farklılaşmaktadır. 

Genç güreşçiler için minderde başarılı olmak ve bir güreşçi olarak hayatını devam 

ettirmek bir amaç olarak varlığını korurken, ileri yaşta ve halen hayatını güreş 

yaparak kazanmak durumunda olanlar için en iyi alternatif yağlı güreştir.  

Güreş eğitim merkezleri ve kulüplerin eğitim masraflarını karşılıyor olması 

bu merkezleri yoksul ve köylü erkek çocukları için önemli bir alternatife 

dönüştürmektedir: 

“O zaman petrol ofisi vardı, petrol ofisi antrenörü Ali Akkaya beni çağırmıştı 

kulübüne. Orada hem liseyi okudum, Kalaba Lisesi’nde. Hem de kulüpte 

güreş yaptım. Hem kendi ekmeğimi kazandım hem okulumu okumuş oldum. 

Meslek olarak da benimsediğim sevdiğim için geçtim.” (Metin, e.g, ant) 

Salim de güreşe daha çok kırsal bölgelerden gelen çocukların yöneldiğini 

belirtmiş ve bunun sebebinin hem yatılı okumaları hem de güreşten sonra sportif 

başarısı nedeniyle üniversiteye gitme şansı yakalamak olduğunu belirtmiştir: 

“Güreş eğitim merkezlerinde genelde kırsal kesimin çocukları seçmelere 

geliyor. Artık şehir hayatında zaman açısında mı deyim, eğitim açısından mı 

diyeyim, çok güreşe yönelmiyor ama kırsal kesimde hem çocukların geleceği 

açısından yatılı okuması, okuduktan sonra bir spor okuluna girebilir, onlar 

hep bir teşvik.” (Salim, e.g, ant) 

Genç güreşçilerin ise bir hareketlilik şansı olarak vurguladıkları eğitim şansı 

elde edilmesidir. Güreş eğitim merkezi çalışanları da alt sınıf ailelerin çocuklarını, 

onlara bu olanağı anlatarak güreş eğitim merkezlerine çekmek istemektedirler. Cemil 
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bunun onlara sunulmuş bir fırsat olduğunu düşünmekte ve bunu ailelere anlatmaya 

çalıştıklarını belirtmektedir: 

“Biz diyoruz ki ne yapıyoruz diyoruz ki sporculara okullarda öğrencilere işte 

gelirseniz eğitim merkezini kazanırsanız devlet size böyle imkan veriyor, hem 

okutuyor, hem güreştiriyor. Hayatınıza yön verirsiniz işte şampiyon 

olursunuz, öyle başlatıyoruz. Yetenekli sporculara özellikle ilgi göstererek. 

Onlara kendi ölçülerimizde imkanlar tanıyarak başlatıyoruz. Yani 

antrenörlerin amacı odur zaten başarılı olabilecek, yetenekli, sporcu 

olabilecek çocukları gördüklerinde, koşarken bile, yürürken bile tespit 

edebilir, azıcık işi de kavramışsa o çocukların hepsini görür ve tespit eder.” 

(Cemil, e.g, ant) 

Güreş eğitim merkezlerinden birinde yapılan odak grup çalışması sırasında 

aileleri yoksul olan çocuklar için güreşin önemli bir eğitim olanağı sağladığı ifade 

edilmiş, bu yüzden ailelerinin onları burada yer almaya teşvik ettikleri belirtilmiştir: 

G2: “Đyi bir üniversite okumamız. Đyi bir yerlere gelmemizi istiyorlar. Ailemiz 

okul okumamış fazla, babam ilkokulda bırakmış, annem de lisede bırakmış, 

benim okumamı istiyorlar, üniversite mezunu olmamı istiyorlar, bir meslek 

edinmemi istiyorlar, onlar gibi acı çekmeyeyim istiyorlar. Anne ev hanımı, 

baba taksi şoförü.” 

Đlknur: “Onlar neden acı çekmiş?” 

G2: “Onlar zor şartlarda hep çalışmışlar, bizim de kolay bir mesleğimiz 

olmasını istiyorlar.”  

Đlknur: “Güreş kolay bir meslek mi?” 

G2: “Bir öğretmen falan olursak, beden eğitimi öğretmeni.” 

G1: “Benim de mesela beden eğitimi öğretmeni ya da bilgisayar öğretmeni 

olmamı istiyorlar. Babam önceden astsubay olacaktı, babaannem o 

dönemlerde o zamanlarda harp varmış, terör olayları falan yurt içi 

karışıklıklar varmış, babaannem de onu işte astsubay olmasın diye 

göndermemiş. Babam diyo, sen benim gibi cahillik etme diyor. Kendi hayatını 

kurtar diyor genelde bunlar. Annem ev hanımı, babam inşaat ustası.”  

Sadece genç güreşçiler değil, onların antrenörleri de güreşin sunduğu 

olanaklar içinde üniversite eğitimini öne çıkartmaktadır. Bunun nedeni güreşin diğer 
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sporlara oranla milli olma şansının yüksek olduğu bir branş olmasıdır fakat bu 

noktada güreş yapanların sayısına oranla küçük bir bölümünün bu şansı elde ettiğinin 

altı çizilmelidir: 

Onur: “Oluyor. Şimdi güreşte mesele direkt üniversiteye atamamız oluyor. 

Beden eğitimi öğretmeni olunuyor.” 

Đlknur: “Milli olursan.” 

Onur: “Evet. O yönden iyi yani. Hayatımız kurtuluyor işte. Maddi manevi 

yönden iyi.”  (Onur, g.g) 

“Avrupa şampiyonu olduğun zaman üniversiten garanti. Devlete sırtını 

dayıyorsun, ömür boyu maaş alıyorsun devletten. Bu tür avantajları var.” 

(Rıdvan, g.g) 

Ayrıca tek başına güreş eğitim merkezlerinin eğitim giderlerini karşılaması 

dahi güreşçiler tarafından lise eğitimlerini aileye ekonomik bir yük getirmeden 

bitirmenin bir yolu olarak görülmektedir. Dedesi, annesi, babası ve kardeşleri ile 

birlikte halen köyde yaşayan Onur, güreş eğitim merkezinde kalmanın  her türlü 

giderinin karşılanması anlamına geldiğini belirtmiştir: 

“Güreş eğitimde, her şeyini devlet karşılıyor, orada devletin adamı gibi her 

şeyini devlet karşıladığı için devlet seni okutuyor, masrafların yok. Bu sayede 

ailene zorluk çıkarmıyorsun, yatılı bir okuldaymış gibi hem eğitimine devam 

ediyorsun, hem de sporuna devam ediyorsun, hem orada daha iyi eğitim 

alıyoruz, hem vatana, millete daha iyi bir spor veriyoruz.” (Onur, g.g) 

Güreş eğitim merkezlerinden birinde antrenör köylerden gelen çocuklar için 

güreş eğitim merkezlerinin önemli bir fırsat yarattığını ifade etmiştir. Güreşin bu 

anlamda devlet tarafından desteklendiğini ve bu desteğe ihtiyaç duyulduğunu 

söylemiş, aksi takdirde uzak dağ köylerinde kalan çocuklar için güreş yapmanın, 

başarı elde etmenin mümkün olmayacağını vurgulamıştır: 

“Aslında devlet tarafından desteklenen bir spor. Eğer bu güreş eğitim 

merkezi burada olmasaydı, şu anda almış olduğumuz öğrencilerin çoğu ne 

olacaktı, bu işten yoksun ve kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya 

çalışacaklardı. O da ne olacaktı belli bir yere kadar gelecek, burada dağın 

başından gelen öğrencim var. …’ya okumaya gelmeyi bırak, …’ya belki 
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haftada bir gün ya geliyor ya gelmiyor. En büyük şey de devletin desteği. 

Ondan dolayı biraz başarı var.” (Cihan, e.g, ant) 

Yetişkin güreşçiler için ise yağlı güreş profesyonel bir spor olduğu ve 

seyircisinin çok olması sayesinde destek gördüğü için önemli bir gelir kaynağıdır. Bu 

yüzden birçok minder güreşçisi eğer hayatını iyi ekonomik koşullarda devam 

ettirmesinin koşulu yoksa yağlı güreşe yönelmektedir. Özellikle minder güreşinde 

yükselme şansı olmayacak, ileri yaştaki güreşçilerde bu yönelim oldukça yaygındır. 

Semih kendi durumunu şöyle açıklamıştır: 

“MTA’da başladım sonra TMO’ya geçtim. 97’de Akdeniz oyunlarına gittim, 

milli takıma seçildim. Avrupa şampiyonasına gittim. Öyle uzadı gitti. Sonra 

yağlılar devam etti. Sonra yağlı yapmaya başladım. Çünkü maddiyat 

önemliydi. MTA’da kadrolu değildi, sadece kulüple anlaşmam vardı. Minder 

de yaptığım için yazın yağlı güreşlere gitmek zorundaydım. Çünkü 

maddiyatımız düşüyor ister istemez. Sadece maaşla olmuyor, maaş bir 

yükseliyor bir çıkıyor. Sigortan yatmıyor, sakatlıkta da zor durum yaşıyorsun. 

Belli bir zamandan sonra yağlıya ağırlık verdim. Maddiyatını da 

düşüneceksin. gerisini de düşüneceksin. Başpehlivan olduğunda da maddi 

açıdan daha iyi.” (Semih, y.g). 

Yağlı güreşin ileri yaşlara kadar yapılması da Muzaffer tarafından ekonomik 

sebeplerle açıklanmıştır: 

“Valla bunun sebeplerinden bir tanesi ekonomik olarak katkı sağlaması 

herhalde. Çünkü bir işin ekonomik olarak karşılığını alırsan o işi yaparsın. 

Ama mesela bir boksta, tekvandoda, minder güreşi de öyledir performanstan 

düştüğün zaman para alamazsın, şampiyon olunca sadece para alırsın. nedir 

sadece maaşını alırsın sadece, kulüpte kadron olur, onu alırsın sadece. Ama 

bizim yağlı güreşte öyle bir şey yok, gidersin başpehlivan olursan çıktın bir 

kere, gider yolluğunu alırsın, paranı alırsın. Elin ayağın tuttuğu zaman. Eli 

ayağı tutan adamı seçerler tabii çalıştığın sürece para alırsın. Adam tabii 

emek veriyor bu işe, çalışıyor, parasını da alıyor.” (Muzaffer, y.g). 

Maddi açıdan yağlı güreşten ne kazanılabileceği Mehmet tarafından 

özetlenmiştir: 
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“Güreş eğitim merkezleri artı, bir de Ege’de, Akdeniz’de profesyonellikten 

ziyade ticari olarak yaptık. Çocuk iyi bir sporcu, iyi bir güreşçi, maddi olarak 

geleceğini garanti altına almış olur. Şu anda Antalya’da, Ege’de, 

Marmara’da iyi bir yağlı güreşçi, yani başa güreşen bir insanın maddi 

problemi yok. Evi de vardır, arabası da vardır, iş imkânı da vardır. Bir de 

işin o yönü var.” (Mehmet, e.g, uzm,) 

Minder güreşinin yağlı güreşe iten ekonomik zorlukları ve yağlı güreşin 

sundukları Cüneyt tarafından şöyle açıklanmıştır: 

“Tabii. Bizim dönemimizde de çok iyi sporcular vardı, Mahmutlar falan. O 

zamanın sporcuları yani. Velhasıl ikisini bir yaptım bir müddet, ondan sonra 

minder güreşi hiç doyurucu değil. Güreşiyorsun, ama geçinmek zorundasın, 

para lazım yaşamak için. Gün geliyor evleniyorsun, çocukların rızkını temin 

etmen lazım. Nereden edecen? Çok iyi minderci olsan bile, maalesef Türkiye 

şartları böyle, hiç kıymeti yok yani. Yağlı güreşte, iyi bir başpehlivan olursan 

iyi para kazanırsın, ama başpehlivan olmak kaydıyla yahut da başaltının iyi 

favorilerinden olursan.” (Cüneyt,, y.g).  

Faruk yağlı güreşin ekonomik düzeninin nasıl yürüdüğünü anlatmış, ödüllerin 

önemini vurgulamış ve yağlı güreşte de gelir elde etmenin başpehlivan olma 

koşuluna bağlı olduğunu söylemiştir: 

“Paraya gitmesinin sebebi işte ödül koyulur, doyurulur, duyanlar gelir. Sen 

şimdi …’nın en iyi güreşçisi olabilirsin ama …’dan birisi gelir, yener seni. 

Bu geçim kaynağı olarak bakmamak lazım ama başa güreşenlerde olur. Onun 

artık o ekmek kaynağı. Şimdi Avrupa şampiyonlarından Dünya 

şampiyonlarında böyle bir şey yok. Ödüller falan böyle bir şey yok. Onlarda 

at yarışı düzenlenene ödül gibi başa güreşenlerin ödülleri olur ama 

başpehlivan olduktan sonra.” (Faruk, e.g) 

Yağlı güreşte kazanılan para şu şekilde düzenlenmektedir: 

“Telefonunuz vardır. Siz de söylersiniz, işte benim grubum 8 kişi veya 10 kişi 

veya 5 kişi neyse. Ben sizden şu ücreti talep ederim veya … neyse. O da ben 

şu kadar verebilirim, güreşin durumu budur. Anlaşırsınız üç aşağı beş yukarı, 

gidersiniz. Yani yenseniz de, yenilseniz de alırsınız o parayı. Afişteki parayla 

bizim alakamız olmaz, çünkü afişteki cüzi bir miktardır, onunla alakamız 
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olmaz, cemiyetle biz muhatap oluruz. Afişler zaten göstermeliktir, yani hem 

federasyon, hem diğer güreşin maliyeti ….hesabı. Öyle bir şey söz konusu 

afiş konusunda, ama biz anlaşırız Elmalı da dahil öyle. Oraya hep anlaşmalı 

gidiyor pehlivanlar.” (Timur, y.g) 

“Şimdi bizim, aşağı yukarı her güreşin belli bir fiyatı vardır. Bu da 

Kırkpınar’da belirlenir aşağı yukarı orada yaptığın güreşlere göre veyahut 

da sezonun ilk güreşlerindeki başarına göre, her güreşçinin bir fiyatı vardır. 

Atıyorum güreş yapacak Kumca Belediyesi. Komite bir kişiyi görevlendirir, 

genellikle etrafta bir başpehlivan arkadaş varsa onlar yardımcı olur, 

başpehlivanlara ulaşmak için. Grup grup oluruz biz, birkaç kişi olur 

genellikle, birkaç başpehlivan olur bir grupta. Cemiyetler görevlendirdiği 

arkadaşlar vasıtasıyla bize ulaşır. Falanca tarihte bizim güreşimiz var.” 

(Cüneyt,, y.g).  

Bunun aslında düzenli bir biçimde yürütülmediği Cüneyt tarafından ifade 

edilmiştir. Diğer profesyonel sporlardan farklı olarak yağlı güreşte organizasyon hala 

sporcular üzerinden yürümektedir: 

“Evet, değerlendirip veriyorlar. Đşte gelir misiniz güreşimize diyor, davet 

ediyor. Sen de diyorsun ki, şu paraya gelirim. O diyor, yok üç lira olmaz da 

iki lira olur, yani bu şekilde pazarlık usulü. ….ne menajeri ya. Nerde o 

günler. Cidden, yani tesadüfen spor yapıyoruz biz.” (Cüneyt, Antalya, y.g) 

Bu düzenleme aynı zamanda Kırkpınar dışında tüm organizasyonlarda şova 

dayalı gerçek olmayan bir mücadeleyi yanında getirmektedir. Para amacıyla 

festivallerde güreşen yağlı güreşçiler, kimi katılımcılara göre, Kırkpınar dışındaki 

etkinliklerde -bu etkinlikler geniş çaplı etkinlikler dahi olsa-rakipleriyle anlaşmalı 

olarak güreşmektedirler. Fakat tüm bunların yapılma sebebi yoksul ailelerden gelen 

yağlı güreşçilerin bir an önce para kazanmak ve yoksulluğa geri dönmemek isteğidir. 

Çoğunlukla herhangi bir sigortası olmadan çalışan yağlı güreşçiler mümkün 

olduğunca çok para kazanıp ileriye dönük plan yapmaya çalışmaktadır: 

“Zaten biliyorsunuz bir yağlı güreşçi kendi yağıyla kavrulur. Karıncanın 

hesabı, yazın kazandığını kışın yer. Çünkü masraflı bir spor. Onun içinde bir 

ağa olsun, bir kuruluş olsun, belediye olsun bunlara çok ihtiyacımız var. En 

azından bir güreşçinin sigortası olması gerekiyor.” (Timur, y.g) 
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Son derece zor şartlar altında güreş yapanlar için üniversite hayatını dahi 

devam ettirmek mümkün olmayabilmektedir. Yağlı güreşçi olarak hayatını devam 

ettiren Cüneyt, minder güreşinde kalmayı istemiş olduğunu fakat yeterli ekonomik 

güce ve kulüp desteğine sahip olmamasının minder güreşi yapmasını imkansız hale 

getirdiğini anlatmıştır. Bir kulüpte çalışmaya başladığında Ankara’daki yaşantısını 

devam ettirebileceğini düşünen Cüneyt, kulüpten para alamayınca yaşamını 

sürdüremez hale gelmiştir: 

“Evet, bıraktım. Antrenmanlarımı sağlıklı yapamıyordum. Bekar yaşıyorsun 

orada, antrenmandan sonra yemek problemi var, ondan sonra antrenmana 

tam kendini veremiyorsun. Antrenmandan çıkıyorsun, maddi problem de var 

o zaman. MTA beni, gezmeye gittim kandırdılar. Gezmeye gittim ben, bir 

arkadaşı ziyarete gittim. Bir antrenmana çıktım, dediler ki, oo tam işte 

geleceğin süper ağır sıkleti falan. Hemen hocalar geldi, o günün şartlarında 

bayağı iyi bir maaş, alacağın yer var, yemeğini buradan yiyeceksin falan. 

Yemekhanesi vardı o zaman MTA’nın. Cazip geldi bana da, yani biraz güreşi 

geliştireyim dedim hem. Hı, hı. Velhasıl oraya gittik, tabii ki lisansı verdik 

ondan sonra her şey değişti. Bir kere bile maaş almadık. Maalesef güreşin 

yarasıdır bu yani. MTA’ya ben o zaman güreşçi öğütme kulübü diyordum. 

Gerçekten orada çok kaliteli güreşçiler vardı. Daha doğrusu oraya gelmeden 

çok kaliteli güreş yaptılar, ama oraya geldiler şartları hiç uygun değildi.” 

(Cüneyt, y.g). 

Cüneyt yaşadığı sorunlardan bahsetmiş ve minder güreşi yapmanın 

gerektirdiği özverileri şöyle anlatmıştır: 

“Bir ev vardı. MTA’nın güreşçileri kalıyordu orada. Tabii ev denirse, bekar 

evi. Orada kalıyorduk işte.  Oradan çıktık, geriye de dönemedik, kaldık 

orada. Velhasıl okula girdim orada, daha sonra. Yağlı güreşte ben burada iyi 

popülerdim, en iyi güreşçilerden biriydim. Büyük orta falan yapıyordum. 

Hatta bir sene antrenman yapamadım, ilk senem. Okulda kendi çabalarımla, 

az buz antrenman falan yaptım, o sene Kırkpınar’da üçüncü oldum küçük 

orta büyük boyda. Yetenekliydim, ama şartlar uygun olmadığından 

antrenman yapamadım orada. Kızdım, bıraktım geldim okulu da …. Serbest 

güreş yapıyordum. Neden gitmedim? Milli takım kampında doktor yok. 
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Oluyor işte, Allah tarafından (gülüyor) … Şimdiki güreşçilerin var ya 

heykelini dikmek lazım, eski şampiyonların ciddi söylüyorum. Onlar 

tesadüfen kendi çabalarıyla, Allahın izniyle Ne diyorum size, aslında bu 

maddi olanaklarla bu iş yapılası bir iş değil, yani ciddi söylüyorum. Dediğim 

gibi onun büstünü dikmek lazım milli takımda güreşen çocukların.” (Cüneyt, 

y.g). 

Cüneyt gençlerde Dünya üçüncüsü olmuş bir sporcunun sigortası bile 

olmadan çalışması gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda yağlı güreş kendi 

düzenledikleri kurallarla hayatlarını devam ettirmelerini sağlayan bir alan 

yaratmaktadır. Fakat minderde başarılı olabilecek ve ülkeyi temsil edecek 

güreşçilerin ekonomik nedenlerle yağlı güreşe yönelmesi kimi katılımcılarca 

eleştirilmiştir. Onlara göre yağlı güreş farklı antrenman gerektiren bir güreş türü 

olarak minderdeki başarıyı gölgelerken, uluslararası düzeyde ülkeyi temsil etme ve 

ülkeye başarı kazandırma şansını da engelleyen bir faktördür: 

“Bir Avrupa şampiyonu, Dünya şampiyonu veya olimpiyatı kaldırabilecek 

kapasitesi var. Bu adam hayal kırıklığı, nerede tabii Kırkpınar’ın parasında, 

o adam yağlı güreş çalışmayacak. Bu adam mindere çalışacak ve Dünya’da, 

Avrupa’da  en yüksek zirvesi var. Şu an Avrupa üçüncüsü ve yağlıyı 

çalışmanın verdiği zarar. Neden? Şimdi diyorsunuz ya, 40 dakika bekledi. 

Minderde öyle bir olay yok. Minderde o olay yok, bekleme olayı yok. Đşte 

ekonomik boyutu ve bence yanlış yönlendirme. Para için tabii. Yağlıda çok 

para var. Kırkpınar şampiyonu olduysanız çok para var, başpehlivanlıkta. 

Ekonomik. Ama o iyi olduğunu dönemde geliyor o para. Đyi olmadığınız 

dönemde o bitiyor. Ben olsam ben olimpiyatlara giderdim. Yine yapsın, 

minder çalışsın, yine yapsın yine.” (Ayhan, e.g, ant). 

Bir başka eleştiri de güreşin geleneksel değerlerinin sadece ekonomik 

amaçlarla yapılması sebebiyle yitirilmesi üzerinden gelmektedir. Güreşçiler, bir 

yandan kente geldikten sonra kentin hegemonik erkeklik değerlerine eklemlenerek 

ekonomik bir güce sahip olmak için uğraşırken ve görüşmelerde genç güreşçilerce de 

bu vurgulanmışken, güreşin geleneksel ve kırsal alandaki değerlerinin korunması 

gerektiğini düşünen katılımcılar, bu amaçlarla güreş yapmayı değer yitimi olarak 

görmekte ve eleştirmektedirler. Böylelikle bu saiklerle güreş yapmanın, güreş 
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alanında eril özellikler olarak öne çıkan mertlik, yiğitlik ve güreşe atfedilen ahlaki, 

milli ve Đslami değerlerle çeliştiği yönünde eleştirilmesiyle, farklı eril değerler 

arasında bir çelişki yaşandığı görülmektedir. Özellikle yoksullar için yüceltilen 

değerler, zenginlerin aşağılanması için kullanılan kaypaklık ve para için yaşamak 

eleştirisi güreşçilere de yönelen bir ok olmaktadır: 

“Eski geleneksel yapının değiştiğini ben görüyorum. Bir … örneği, adam 

oraya çıkarken kafasında Kırkpınar vardı, para kazanmak vardı. Bu olmuş, 

bana göre biraz da yağlı güreş yapan arkadaşlar eğitimlerine daha sonra 

devam ediyorlar. Đlkokul ve ortaokulu dışarıdan bitirip, sonra milli olduğu 

için beden eğitimini bitiriyor. Onun da etkisiyle eğitimden biraz uzak 

yetişiyorlar. Dışarıdan bitirirsen bitti, o kültürü alamadıkları için sonuçta 

maddiye yöneliyorlar. Sonuçta bunlar varlıklı ailelerin çocukları değiller. 

Köyden gelen yoksullar. Böyle bir yapı ve parayı birden gördüğü için fizik de 

var, gittiği yerde yolluk alıyor, bir bocalama dönemi geçirdiği için ekonomiye 

yönlendiriyor. Hedef olarak ekonomiyi getiriyor. O da bir yerlerden 

uzaklaşmasına sebep olabiliyor.” (Feyyaz, e.g, uzm) 

Feyyaz, güreşçilerin başarılı olmayanları için güreş eğitim merkezi sonrası 

hayatın çok zor olacağını, başarılı olanların ise para kazanabilecekleri alternatif 

olarak gördükleri yağlı güreşe yöneldiklerini şöyle ifade etmektedir: 

“Bir de başarılı olamayanlar var. Güreş eğitim merkezinde kaç kişi var, 300 

kişi var, kaçı Kırkpınar’da baş altı, baş, kaçı büyüklerde madalya alacak. 

Geri kalanlar o eğitimi de liseyi de bitirip başka bölüme gidip hayatını 

kurtarmak durumunda. Başarılı olanlar da başarı erken geldiği için ya da 

onu yönlendirecek bir mekanizma olmadığı için o süreci iyi yönlendiremiyor. 

Büyük ikramiye örneği. Burada bu arkadaşlarımız erken yaşta başarı 

kazanan arkadaşlarımızı şöyle yap diyen bir mekanizma yok. Para çok tatlı 

bir şey. Biraz da temelde bir şeyler almadıysa, temel birazcık güçlü değilse o 

para için bazı gelenekler, özellikler terk edilebiliyor.” (Feyyaz, e.g, uzm) 

Bu güreşi milli kimliğe aykırı görenler özellikle onun profesyonelliğini8 

eleştirmişlerdir.  

                                                        

8 Profesyonellik burada müsabaka yapmak için ücret alan sporcuları tanımlamak için kullanılmıştır. 
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“Yağlı güreşte ahlak düşüktür. Yağlı güreşçiler 200 lira için 40 takla 

attıklarını gördüm. Görev yazdırmak için neler yaptıklarını gördüm. Öz 

yapmaz. Deyim: bir pehlivanın … yağ değdi mi ondan hayır gelmez. Herkes 

der.” (Mehmet Türkmen) 

Minder güreşi yukarıda anlatıldığı kadarıyla yağlı güreşteki gibi olanaklar 

sağlamasa da, bir dönem minder güreşçilerine aktif sporculuk yaşamından sonra da 

işçi olarak istihdam edilmelerini sağlayan bir projeyle yeni bir kapı aralanmıştır. 

Kenan Evren tarafından 1983’te çıkarılan “güreşi geliştirme projesi” yürürlüğe 

konulduktan sonra, birçok güreşçi farklı kurumlarda istihdam edilmiştir. Özellikle 

Şeker ve Tekel fabrikalarında çok sayıda güreşçi  kadroya alınmıştır: 

“Kenan Evren o ihtilalden sonra emir verdi hemen, dedi ki; bu güreş bizim 

milli sporumuz, ata sporumuz, 500 kişiden fazla işçi çalıştıran kamu 

kurumları, kuruluşları güreş takımı kursun diye emir verdi. O zaman 

Türkiye’de bilmiyorum da, bir 20’nin üzerinde falan kulüp kuruldu. Bir tanesi 

de Samsun … ortalama yüz kişi düşüyordu bir antrenöre tabii hocalarımız da 

iyilerin arasından belirledikleri en iyileri başarıya ulaştırmaya çalıştırlar. 

Şeref eroğlu, Bayram Özdemir var bayağı sporcu.” (Cemil, e.g, ant) 

Bu kurumların özelleşmesiyle birlikte çalışan güreşçi sayısı azalmıştır fakat 

onların görevini belediyeler üstlenmiştir. Ne yazık ki belediyeler devlet kurumları 

gibi sürekli bir istihdam olanağı yaratmasalar da bir süre için güreşçilerin rahat 

etmesini ve sigortalı olmasını sağlamaktadır:  

“O zaman çok güçlüydü müesseseler. Polis gücü vardı, ordu da çok güçlüydü 

eskiden. Hatta Kenan Evren zamanında daha da güçlendi, 1980 ihtilalinden 

sonra devlet güreşçileri çağırdı, 60 tane devlet sektörü 8 özel sektöre Türk 

güreşini geliştirme projesi altında. Kenan Paşa istedi. Şampiyonları çağırdı, 

buyrun nedir istediğiniz dedi, Bülent Ulusoy başbakandı. Zamanla bu 

müesseselerin satışa arz olması, bu müesseseleri kapattı. Şu anda gerek 

minder gerek yağlıda güreşi yapan belediyeler. Müesseseler kalmayınca 

belediyelerin de etkinliklerinin içinde bu güreş olmak zorunda. Şu anki 

başbakanımız Đstanbul Belediye Başkanıyken Hamza Yerlikaya çıktı, diğerleri 

çıktı, belediyenin güreşçileriydi. TEDAŞ var, ASKĐ, Şekerspor var. Silahlı 

Kuvvetler var. Onların bir istihdam sorunu olmuyor. Gelen güreşçileri 
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alıyorlar, onlarla yarışıyor. Oradaki güreşçilerin hepsi elit sporcu. Orada 

güreş öğrenmeye gelmiyor, müsabık orada.” (Hamdi, e.g, ant) 

Uğur, belediyelerin ve  MTA gibi devlet kurumlarının güreşçileri işçi 

statüsünde çalıştırdığını ve daha önceki uygulamalara benzer uygulamaların devam 

ettirilmesi gerektiğini söylemiştir: 

“MTA’nın büyük kulüplerin bu sporculara sahip çıkmasıyla oluyor. Ankara 

Büyükşehir’in 100 tane sporcusu var. Hem kadrolu işçisi hem sporcusu. 

Büyük fabrikaların el atması önemli. Güreşin geleceğine faydalı olacağına 

inanıyorum. Büyük takımlar da destek olmalı.” (Uğur, y.g) 

Özel şirketler ise sponsor olduğu güreşçileri işçi kadrosunda istihdam etmekte 

ve güreşçiler de şirketlerin tanıtımını yapmaktadır: 

“Tabii ki. Oradan da, şirketten sigortalı gösteriyordu. Hem sigortamı 

yatırıyordum, hem oranın işçisi gibi görünüyordum, hem maaşımı da oradan 

alıyordum. O sponsorluğumu yapıyordu … Kendisi güreşi seviyordu, bir de 

güreşler yapıyordu. Đkincisi Elmalı’da güreş ağalığı yaptı birkaç sene, bana 

sponsorluk yaptığı dönemlerde. Güreşi seviyordu. Bir de güreşin içinden 

böyle iyi insanlarla, iyi diyalogla devam ediyorduk. Tabii çok insana 

bakamıyordu, sahiplenemiyordu, ama bir tane, iki tane böyle her kuruluş, her 

şirket, hem şey, yani bir iki tane arkadaşa bakabiliyordu. Bizim için de 

önemli olan sigortamızdı.”  (Gültekin, y.g, ant). 

 

4.1.4. Spor Kariyeri Bittikten Sonra Hayat: Güreşten Sonrası 

Edwards (90) sporun ayrımcılıktan ayrı tutulamayacağını ifade etmektedir. 

Oldukça sınırlı ve kısa ömürlü bir kariyer sağlayan ve pek azının yönetim ve antrenör 

pozisyonlarında yer almasına olanak tanıyan spor, genç siyah erkekler için 

marjinalleştirilmelerini engelleyen değil, destekleyen bir alan haline gelmektedir 

(90). Oyun günleri bittiğinde erkek sporcular için aşağıya doğru toplumsal 

hareketlilik söz konusu olmaktadır. Karşılaşılan ayrımcılık da siyah erkekler için 

30’larında girilmiş bir emek pazarını özellikle zorlu hale getirmektedir.   

Bu çalışmada da katılımcıların ifade ettiği üzere güreşçiler sporu bıraktıktan 

sonra ancak antrenörlük gibi düzenli bir iş bulabilirlerse ya da çok başarılı olup 

spordan iyi bir birikim sağlayarak, iyi bir yatırım yapmışsa ileride de güçlü 

konumunu sürdürebilmektedir. Fakat çalışma boyunca çok az sayıda sporcunun bunu 
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elde edebildiği ve yoksul ailelerden gelen güreşçiler için güreş hayatı bittikten sonra 

olanakların çok sınırlı olduğu vurgulanmıştır. Spor hayatları bittikten sonra, orta 

yaşlardaki erkekler için güçlü erkeğin simgesi olan başarı ve ekonomik güçten 

yoksun olan bu sporcu erkekler, ayrıcalıklı konumlarını yitirmektedirler.  

Arıkan (8)’ın gerçekleştirdiği “Yıldız ve Genç güreşçilerin psiko-sosyal 

problemleri ve depresyon seviyelerinin incelenmesi” adlı doktora tez çalışması, bu 

bulgulara paralel bir biçimde, genç güreşçiler tarafından problem olarak tanımlanan 

alanların istikbal, meslek-tahsil, mali durum ve yaşam durumu olduğunu ortaya 

koymuş, o yaşta dahi gelecek kaygısının yüksek olduğunun altını çizmiştir. 

Spor alanı içinde alt sınıfsal konum, çok başarılı olmadıkları takdirde farklı 

alanlara yönelme zorunluluğunu getirmektedir (30). Güreşçiler belirli bir dönemden 

sonra güreşle hayatlarını sürdüremeyeceklerini fark ediyorlarsa bırakmaktadırlar. 

Zaten belli bir yaşta bitecek olan güreşten düzenli bir ekonomik gelire sahip olmak 

istediklerinde ayrılmaktadırlar. Kalmak isteseler dahi ekonomik koşullar nedeniyle 

güreş yapma imkanları bulunmamaktadır: 

“Bizi yenebilecek insan yoktu, Đstanbul’da yoktu. Türkiye’de yoktu. Ama 

sonra biz yaş büyüdükçe maddiyat da önemli oluyor. Sonuçta para kazanman 

gerekiyor. O yüzden bırakmak zorunda kaldık.” (Haluk, e.g) 

Güreş eğitim merkezlerinin sunduğu burslu eğitim olanağı aslında güreş 

kariyerleri ile birlikte sürdürdükleri bir eğitim yaşantısı anlamına geldiği için iyi bir 

eğitim alamama ile sonuçlanabilmektedir. Bu, buradan mezun genç erkeklerin, güreş 

dışında hayatlarını iyi bir şekilde devam ettirmek için gerekli donanıma sahip 

olmamaları anlamına gelmektedir: 

“Liseyi bitirdiği zaman bir kopukluk var. Bu çocuğun üniversite ortamına 

yönlendirilmesiyle ilgili bir kopukluk var, bir kulübe yönlendirilmesiyle ilgili. 

Bu kulübe gidiyor mu, bu çocuğu beş altı yıl besliyorsunuz, yedirip 

içiriyorsunuz, antrenman yaptırıyorsunuz, bir güreşçi haline getiriyorsunuz. 

E şimdi bundan sonra ne olacak? Şu arada sahip olamadığın zaman, bu 

arada kaybolan binlerce yetenek var. Çok kabiliyetli üzerine konulsa ama 

kaybediliyor.” (Bora, e.g, uzm) 

Bora bu yüzden bu merkezlerde kalırken eğitimin de en iyi biçimde devam 

etmesinin önemini vurgulamaktadır: 



 173

“O kulüplerin oluşturduğu yapı, güreş eğitim merkezlerinin oluşturduğu yapı 

aşağı yukarı. Güreş eğitimler de o yapıyla kuruldu. Güreş eğitimde ekstra 

okuluna gidiyor çocuk. Orada da uygunsa gidiyodur. Son 10 yılda güreşteki 

eğitim kalitesi çok yükseldi. Önceden çok kötüydü manasında değil, önceden 

hiç yokmuş. Güreş 25 yaşına 30 yaşına kadar yapılır? Sonra? Sonrası yok.” 

(Bora, e.g, uzm) 

Güreş eğitim merkezleri sonrasında önemli kulüplerle anlaşma yapıp büyük 

kentlere gelemeyenler de niteliksiz işlerde çalışmakta ve yoksulluğa geri 

dönmektedir: 

“Güreş eğitim merkezinden çıkan çocuklarımızın şansları varsa, büyük 

kulüplere kapağı atmaya çalışacaklar, yoksa hiçbir şeyleri yok. Çorum’dan 

bir çocuk, yıldızlarda Dünya şampiyonuydu, kahvede çaycılık yapıyor. Kulüp 

bulamadı.” (Hamdi, e.g, ant). 

Güreşçilerin geleceğine dair bir güvencesinin olmaması, meslek edinmeleri 

gereken dönemde güreşerek yaşamını devam ettiren güreşçiler için sorun 

oluşturmaktadır: 

“Bizim Mustafa gencecik, istikbal vaat ediyor, daha yıllarca güreşir. Allah 

muhafaza bir sakatlansa bu çocuk ne yapar. Mesela benim gibi bir omzu çıktı 

diyelim, ne yapacak bundan sonra güreşmesin mi. Ha güreşmesin tamam, ne 

yapsın, ne iş yapsın. Bunca sene antrenman yapmış, kendini güreşe vermiş, 

elinden başka bir iş gelmez. Şimdi benim elimden ne iş gelecek?” (Cüneyt, 

y.g) 

Fakat bu durumda bile çok yoksul olanların çok başarılı olmadığı zaman, 

güreşi bırakmak zorunda olduğu Ahmet tarafından belirtilmiştir. Çocuk yaşta 

yoksulluğu aşmak amacıyla başlanan güreşte, ancak çok başarılı olanlar dikey 

toplumsal hareketlilik yaşamak şansına sahip oldukları için, ileri yaşlarda özellikle de 

evlenince bırakılmak zorunda kalınmaktadır: 

“Minder, yağlı güreş kırsal kesim insanının işi. Ailesinin durumu iyi olan 

güreş yapmaz. Maddi durumun iyiyse güreş yapmazsın. Güreş birebir güce 

dayanıyor. Çocuğun güreş yapabilmesi için astronomik başarılı olursan para 

var, başarılı olamazsan para yok.” (Ahmet, y.g). 
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Güreş yoluyla yoksulluk anlamına gelen köyden kurtulmaya çalışan sporcu 

için köy, güreş sonrasında ona yaşam olanağı sunan tek alternatif olarak yine 

karşısına çıkmaktadır: “Bizde güreşi bırakan, kahveye, köyüne, bir adım atıp geride 

bir şey bırakmıyorlar.” (Semih, y.g) 

Başka bir köye dönme hikayesi Đzzettin tarafından anlatılmıştır. Başarısını 

sürdüremeyen güreşçi ailesinden desteği olmadığı için tamamen bırakmak zorunda 

kalmaktadır: 

“Turan Ceylan mesela MTA’daydı….Turan Ceylan iki defa Dünya 

şampiyonu olan bir arkadaşımızdı. Şimdi tabii çocuk her yıl giriyor milli 

takıma. Kabiliyeti çok, yani süper, fakat yurt dışına gidiyor, iki maç, üç maç. 

Ondan sonra yok.  En son dedi ki bana, ben dedi hocam artık güreşi 

bırakacağım dedi. Peki güreşi bırakıp ne yapacaksın dedim, köye gideceğim 

dedi, bizim çiftliğimiz var, hayvancılık yapacağım dedi.” (Đzzettin, y.g. 

veteran) 

Şampiyon olan güreşçilerin gelecekte yapabilecek bir şey bulamadığında 

köye döndüğü ya da nitelik gerektirmeyen işlerde çalıştığı Tamer tarafından da dile 

getirilmiştir.  

“Bazılarının bir şeyi bırakıp alttan gelen insanlara da yer vermesi gerekiyor. 

Ben çok insan tanıyorum Dünya’da, Avrupa’da şampiyon olup da garsonluk 

yapan, çaycılık yapan veya çiftçilikle uğraşan. Ama dışarıda bir ülkede olsa 

bu insanlar bu başarıyı yakalamış olsa, çok büyük sahip çıkıyorlar.” (Tamer, 

enformel görüşme, idareci) 

Güreşçiler için köye dönmek bir alternatifken, kentte yaşamak isteyen ya da 

köyde istihdam olanakları çok kısıtlı olduğu için buna zorunlu olanlar ya ticaret gibi 

mesleki nitelik gerektirmeyen mesleklere ya da marjinalleşmiş meslek gruplarına 

yönelebilmektedir.  

“Gelecekte neyin ne olacağı belli olmaz. Bana kalırsa yapmayı 

düşünmüyorum. Herkesin bir şeyi var. Spordan sonraki kafamda antrenörlük 

falan değil, ticaret yapmayı düşünüyorum.” (Muzaffer, y.g) 

Mehmet de, birçok güreşçinin spordan sonra herhangi özel bir eğitim 

gerektirmeyen bir iş  olduğu için ticaretle uğraştığını ifade etmiştir: 
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“O çevreden gelen bir alışkanlık ya. Bu bizde şeydir, eski dünya olimpiyat 

şampiyonu Mahmut Atalay, ilk Aspava’yı açan insan, Dünya şampiyonumuz. 

Ankara’ya ne kadar güreşçi gelirse gelsin Mahmut Atalay’ın lokantasına 

giderdi. Şimdi yeğeni işletiyor. Tevfik Kış var, Dünya Olimpiyat 

şampiyonumuz. Onun yaptığı iş lokantacılık…… Bir de, bir şekilde güreş bir 

yaşta bitiyor. O insanların bir şey yapmaları lazım. Birikimleri de oluyor 

yağlı güreşten. Onu bir yere yatırmak, ticaretle uğraşmak çok doğal bir şey. 

… Tabii, tabii. Dolmuş hatları alan arkadaşlarımız var, otobüs hatlarına 

giren arkadaşlarımız var.” (Mehmet, e.g, uzm) 

Kimi niteliksiz iş gücü gerektiren hizmet sektöründe geçici işlerde istihdam 

edilirken, kimi gücünü de kullanabileceği fakat toplumda meşru görülmeyen işlere 

yönelebilmektedir. Semih bunun kendilerinden önceki dönemde ve özellikle kendi 

yaşadığı bölgenin dışındaki bölgelerden gelen güreşçiler için sıkıntılı olduğunu 

belirtmiştir. Ailesinin olanakları sınırlı olan güreşçilerin marjinalleşmiş bir hayat 

sürmeye yatkın olduğunu ifade etmiştir: 

“Sahile bir kampa gidiyorsun, Avrupa’ya kampa gidiyorsun, sonra aileye 

geliyorsun hiçbir şey yok. Kendini kompleks oluyor. Ya bir bodyguard 

olursun, ya karışırsın bir şeylere. E bırakınca bir şey yok. Ya kahve 

açarlarmış işte. Çek senet işine girerler.” (Semih, y.g). 

Can da benzer bir biçimde bir çıkış şansı bulamamış ve Đstanbul gibi büyük 

kentlerde kalmayı tercih etmiş güreşçilerin meşru/yasal olmayan işlerde çalıştığını 

belirtmiştir: 

“Evet güreş yapıyorlar ama güreşin yanında kolay yönden para kazanmak 

işte. Bildim birincisi tefecilik. Tefecilik gidiyorsun, birisine para veriyorsun, 

faiziyle para alıyorsun. Para satıyorsun faiziyle. Zaten güçlüler, arkadaş 

çevresi var, parayı vermediği zaman gider, o vereceksin der, yoksa seni 

kaldırırız. Çevre aynı zamanda emniyetle falan ilişkileri yakındı. Bu açıdan 

bu işleri çok rahat bir biçimde yaparlar. Bu tip işler. Adam vurmak, adam 

kaldırmak. …. güç görsün o konuda. ..….işte bu işleri yaparlar. Ben olsaydım 

ne yapardım, bazen düşünürüm; tanışmasaydım solla, bırakmasaydım güreşi. 

Benim de olacağım oydu yani.” (Can, e.g) 
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Başarılı olsalar dahi, yaşadıkları yaralanmayla  güreşi bırakmak zorunda 

kalan güreşçiler de alt sınıftan geldikleri için çoğunlukla aynı ekonomik düzeye geri 

dönmektedirler. Görüşülen güreşçilerden eskiden hamal olan bir güreşçi, güreşten 

sonra iyi koşullara sahip olduğunu söylemiş fakat yaşadıkları yaralanmalardan sonra 

eski başarısını elde edemediğini belirtmiştir. Görüşme esnasında o anki ekonomik 

durumundan bahsetmemiş olsa da, alan çalışması sırasında bu güreşçinin 

rahatsızlandığı haberi gelmiş ve ciddi bir rahatsızlık yaşayan güreşçi ancak diğer 

güreşçi arkadaşlarının desteğiyle hastane masraflarını karşılayabilmiş, sonra da vefat 

etmiştir.  

Güreş sayesinde bir devlet kurumunda işçi statüsünde çalışma şansı elde 

etmiş ve dolayısıyla iş güvencesine kavuşmuş olanlar için dahi sorunlar devam 

etmektedir. Belli bir yaşa kadar güreş yapmış ve yeni bir meslek edinecek dönemi 

geçmiş olan bu güreşçiler güreş sonrasında bu iş yerlerinde sıkıntılar yaşamaktadır. 

Salim bu sıkıntıları şöyle anlatmıştır: 

“Genelde iş yerlerinde oluyor, işçi olarak başlıyorsun, güreşçi işçi olarak. 

Başka bir meslek yok. 30 yaşında güreş hayatın bitiyor, diyorsun ki seni bir 

atölyeye verelim. Adam 30 yaşına kadar masaya oturmamış, onu deyince zor 

geliyor güreşçiye. O ne yapmış, kamplardır güreşlerdir dolaşmış. Bir de 

bunlara bir şey bulunursa, meslek eğitimi olarak bir şey bulunursa, ticaret 

yapamazsın, ticaret çekirdekten yapılma bir şey. Bittiği an boşluktasın. Hayır 

şey olarak da. Bir işi olduğu zaman burada federasyondasın, güreş bittiği 

zaman bir şeye katkıda bulunman lazım. Boş boş gezecek misin bütün gün. E 

bütün güreşi bırakanların da antrenörlük yapması mümkün değil. Đşte artık 

bu güreşi bırakmaya yakın son zamanları mı olur, veya normal zamanlarda 

mı olur, güreşe sonradan katkıda bulunması için, bir eğitimden geçmek mi 

olur, Đzmir’de bizim dönemden iki kişi antrenör oldu. Diğerleri ortalıkta 

geziniyor. O da kurumlar için pek hoş değil, belli bürolara aktaralım sizi 

dediler. O da problem. Normal güreşçiyi şey yap, şuraya getir bu işi yapacan 

der, yapamaz akşama kadar. Serbestliğe alışmış. Oturmuyorlar. Hep şey 

çıkıyor kendi aralarında. Arkadaşlar arasında sorun çıkıyor, o da aynı maaşı 

alıyor deniyor. Bizim arkadaşımız var, bir saniye oturamaz. Alışmış, bir 

dakika otursun, oturamaz. Öyle bir şey işte. Zor.” (Salim, e.g, ant) 
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Cemil bu sorunun ancak güreş yaptıkları süre içinde genç güreşçilerin farklı 

nitelikler de edinmeyeyönlendirilmesi yoluyla aşılabileceğini düşünmektedir: 

“Şimdi şöyle söylemek lazım, önce eğitim merkezlerinin hedeflerini 

belirlemek lazım, eğitim merkezinin amacı ne, amaç Türkiye’nin alt yapısını 

oluşturmaksa kulüpleri göz ardı etmemek gerekiyor. Vermemiz gerekiyor o 

kulüplere alt yapıyı oluşturduk ki, istihdam şansımız da yok eğitim merkezleri 

olarak ileri düzeyde. O zaman eğitim merkezlerinden belirli olgunluğa 

ulaşmış sporcularımızı bir üst kademe ve işte güzel düzenli kulüplere 

yönlendirmemiz gerekiyor. Eğer ki yönlendirmezsek o çocuklarımız geriye 

dönüşle karşılaşırlar. Yani bitecekler. Geldikleri noktada aşağıya doğru bir 

inişe geçecekler. Tamam eğitim merkezlerinin bizler de çok yaşıyoruz. 10 

yıldır yapıyorum görev burada, 10 yıldır benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Đşte 

bazen çok göze batan sporcu oluyor, olgunlaşmadan kulüp düzeyine 

gelmeden alıyorlar, onlar da şey olabilir, zamanı gelmemiştir, kulüp yaşı 

değildir daha.” (Cemil, e.g, ant) 

Sonuçta güreşçilerin güreşçi olduktan sonra geleceğe ilişkin kaygıları ortadan 

kalkmamakta, tersine yaşla birlikte kaygı artmaktadır. Güreş sporu ve özellikle güreş 

eğitim merkezleri burada kalan öğrencilerin antrenman, spor yaşamı ve ebeveynden 

uzak yalnız yaşam arasında okulla ilişkisini ikinci planda bırakmaktadır. Bu durumda 

çok küçük bir kısmı geleceği garanti edecek bir başarı seviyesine ulaşan erkek 

çocuklarının, toplum içinde marjinalleştirilmiş, dezavantajlı bir konuma sahip 

olacakları görülmektedir. Güreş sonrasında Edwards (90)’ın da siyah erkek sporcular 

için belirttiği gibi çok küçük bir bölümü antrenör ya da yönetici olma şansını elde 

etmektedir. Dikey toplumsal hareketlilik şansı oldukça sınırlıdır ve birçok genç 

erkeğin hayali bir spor yıldızı olmaksa da ancak çok azı bunu başarmakta ve tam 

zamanlı bir profesyonel olarak sporla uğraşabilmektedir. Yine küçük bir miktarı da 

spor alanında kariyerine antrenör olarak devam etmekte, bu da çoğunlukla ancak 

geçinecek bir parayı elde etmek anlamına gelmektedir (48). Bu durumda spor 

kariyerlerinin başındakinden de olumsuz koşullarla mücadele etmeleri 

gerekmektedir.  

 



 178

4.2. Güreşçi Kimliğinin Đnşası: Köylülük ve Türklük 

Güreşçilerin toplumsal ve tarihsel kökenlerine dayanarak nasıl bir kimlik 

oluşturduklarını anlamak için öncelikle, kimliklerinin önemli bir parçası olan 

köylülüğün Türkiye’de anlamının incelenmesi gerekmektedir. Daha sonra 

güreşçilerin köylü kimliklerine nasıl anlam verdikleri ve bunun karşısında tarihsel 

kökenlerine atıfla öne çıkardıkları yönleri irdelenecektir. 

 

4.2.1. Türkiye’de Köylülüğün Anlamı 

Ah bu türküler, köy türküleri 

Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak 

Hilesiz hurdasız, çırılçıplak 

Dişisi dişi, erkeği erkek 

Kaşı kaş, gözü göz, yarası yara 

Bıçağı bıçak.9 

 

Hobsbawm 1994’te “Age of Extremes: The Short Twentieth Century” adlı 

kitabında 20. Yüzyılın ikinci yarısının en etkileyici ve dramatik, dolayısıyla bizi 

geçmişin dünyasından sonsuza dek ayıran gelişmenin köylülüğün ölümü olduğunu 

söylemektedir (s. 503) ve bu sürece karşın köylülüğün halen baskın olduğu ülke 

olarak Avrupa ve Ortadoğu’da Türkiye’yi işaret etmektedir. Gerçekten de 1980’lerin 

ikinci yarısında Türkiye’de halen çoğunluğu oluşturan köyler bugün de nüfusun 

önemli bir kısmını barındırmaktadır. 2011 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 

toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 

23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde yaşamaktadır. Bu oran geçmiş yıllara 

oranla hızlı bir azalmayı göstermektedir. TUĐK 1999-2000 genel nüfus sayımı 

sonuçlarına göre, bu dönemde kent nüfusunun yıllık artış hızının binde 26,8, köy nüfus 

artış hızının ise binde 4,2 olduğu görülmüştür. Fakat bu düşüşe karşın % 23,2’lik bir 

oran hala önemli bir orandır ve son dönemlerde sosyal bilimlerde bu kesime ilgisizliğe 

meşruluk kazandırmamaktadır. Üstelik 2011 yılı verileri iller bazında incelendiğinde 

köyde yaşam oranını düşürenin yüksek nüfusa sahip kentler olduğu, bazı illerde ise 

köy nüfusunun hala kent nüfusuna oranla yüksek olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren uzun yıllar nüfusta hakim 

olan kitle olarak köylülük, politikalar içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Köylülük 
                                                        

9 Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türküler Dolusu (Bkz. EK 13) 
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yakın zamana kadar toplumsal ve ekonomik hayatta etkili olduğu gibi köylülüğe ilişkin 

yargılar da farklı yaklaşımlarca ele alınmıştır. Bunlar içinde halkevlerinin köycülük 

anlayışı uzunca bir süre resmi ideolojiye hakim olmuştur. Modernleşme projesinin bir 

parçası olarak kırın kalkınmasını amaçlayan Cumhuriyet ideolojisinin politikalarını 

yürürlüğe koymaya çalışan Halkevleri bu amaçla Köycülük Kolları’nı kurmuştur. Bu 

amaca ulaşmak için Köycülük Kolları’nın üyeleri köylere gitmekte, tiyatro gösterileri 

sunup köylüleri aydınlatabilecek her türlü girişimde bulunmaktaydı (149). Burada 

amacın kentle köyü yaklaştırmak ve başarılı ve eğitimli bir Türk köylüsü yaratmak 

olduğu iddia edilmekteydi. Karaömerlioğlu (149)’na göre bu noktada Halkevleri’nin 

öne çıkardığı gelişme kültürel düzeyde sağlanması gerekendi. Bu dönemden sonra da 

ideolojiyi ve bunun kültür yoluyla yayılımını toplumsal gelişmenin ve 

modernleşmenin motoru gibi algılamak uzun süre köy politikalarına hakim olmuştur.  

1930’ların Kemalizminde de ‘halk’, ‘yığınlar’, ‘köylüler’, yeni bir toplum 

kurma projesinin, en azından söylemde, temel unsurudur. Bu dönemde Kemalizm, 

meşruiyetini sorumluluktan almaktadır. Entelektüel bir öncü kadronun bu insanları 

bilinçlendirmesi beklenmekte ve köylüler bilinçlendirmeye değer bir ‘kitle’ 

varsayılmaktadır; bu kitle yine onlardan alınanlarla şekillendirilecektir. Bu dönemde 

yazılan kitaplar ise köye bakışa ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Yakup Kadri’nin 

Yaban ve Ankara romanlarında köylülerin modernleşmesi istenmekte, ancak bunun 

gerçekleşmemesinin müsebbibi olarak aydınlar görülmektedir. “Aydın bunalımı” 

denilen durumun kitleleri değiştirme ve kitlelerden nefret etme ekseninde belirlenmesi, 

içkin bir elitizmin bir sorumluluk hissiyle dengelenmesine neden olmaktadır (149). 

1932’de yazılan Yaban, Yakup Kadri’nin köylüye bakışını anlatmaktadır. Romantik 

bir çerçevede kurulan köy anlatısını bozan Yakup Kadri, köylüyü cahil, kaba, 

görgüsüz ve çıkarcı bir kitle olarak resmetmektedir. Yazar’ın bir Cumhuriyet aydını 

olarak Anadolu’ya yaptığı gezilerden esinlenerek yazdığı roman, köylünün bu 

durumunun suçlusu olarak aydınları görmektedir. Yakup Kadri’nin yaptığı gibi bu 

tür köy gezilerinin en önemli amaçlarından birisi şehirli aydınlarla köylüler 

arasındaki uçurumu kapatmaktır. Hem coğrafi hem de kültürel açıdan birbirinden 

ayrı olan bu iki kesimin birbirlerini tanımaları ve tamamlamaları bu yolla 

sağlanacaktır. Bu geziler sırasında köye ait otantik folklorik bilgiler de 

toplanmaktaydı.  
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Yakup Kadri’ye göre köylünün modernleşmesinde görevli olan aydınların 

içinde en önemli grup köycülere göre, yararcı, yön gösterici ve inşa edici Cumhuriyet 

öğretmenidir. Çalıkuşu ve Vurun Kahpeye gibi öğretmen kahramanların merkezinde 

yazılan romanlarla da tanımlanan, cehaleti ve aydınlatılmayı bekleyen kitle olarak 

köylülerdir. Aydınlar burada hayatın, halkın içine karışarak yani köylere giderek 

onları aydınlatmakla sorumlu insanlardır (45). Fakat bu romanlarda aydınların tüm 

iyi niyetine karşın, köyün cehaleti baş etmesi güç bir geriliği temsil etmektedir. Köy 

imamı bu noktada geriliği imlemekte, köy halkı çocuksulaşmış bir bilmezlikle her 

şeyden etkilenmektedir. Güral (111)’a göre 1980’lere kadar gelen ve süreç içinde 

“Kemalizmler” değişse de değişmeyen olarak kalan, aydın karaktere atfedilen bu 

özelliktir. 

Köycülük kolları da halkodaları da, sonuçta köy hayatını dönüştürmeyi 

başaramamıştır. Her şeyden önce Anadolu köylerinin yapısı bu girişimin önünde 

başlı başına engeldir. Bu dönemde Türkiye küçük köylerin yaygın ve dağınık olduğu 

bir ülkeydi ve bu haliyle köylere ulaşmak ilk önce yapısal olarak zordur. Köy gezileri 

bile bürokratik bir zihniyetle yapılmakta, geziler yapılmadan önce köylere haber 

veriliyor, hazırlık yapılması salık verilmektedir. Halkevleri üyeleri köylüye bir 

mühendis gibi yaklaşmaktaydı, onlar mühendis, köylü ise bir projeydi. Fakat 

köylüleri sadece “kültür”le değiştirmeyi hedefleyen ve toplumsal ve iktisadi sorunları 

görmezden gelen bu proje, köylülerin görünüşünü değiştirmeye çalıştı ve 

başarısızlıkla sonuçlandı (149).  

1932 yılından itibaren kırsal kalkınma devlet politikasının içine girdi ve kırsal 

bölgenin gelişmesini sağlamak devletin birincil amacı olarak gösterilmekteydi. 

Burada köycü ideolojinin dört temel özelliği bulunmaktadır; Şehirleşme ve 

sanayileşme önyargısı; köyü ve köylüyü yüceltmesi; batılılaşma ile ilişkisi ve son 

olarak eğitimi köylerin dönüşümü için kilit güç olarak algılaması. Köycülerin 

şehirleşmeye karşı eleştirel tavırları, şehir insanına karşı besledikleri şüpheci 

duygularla birleşmektedir. Köycü bakış açısıyla yazılmış birçok makalede ve köy 

incelemelerinde köylülerin şehir halkına karşı derin husumetini saptamak 

mümkündür (Dulger, 1936; Đşgör, 1937: 451; aktaran 149). Ancak bu tutum belirli ve 

somut bir şehirli toplumsal gruba karşı olmaktan çok, soyut bir şehirliyi hedef 

almaktadır. Böylece şehirli ve kırsal nüfus arasında derin bir çelişkinin olduğu 
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tasavvur edilmektedir. Köycülere göre köylüler ve kentliler eşitsiz şartlara sahiptir. 

Çalışkan köylüler asalak kentliler tarafından sömürülmektedir (Köymen, 1934: 13; 

aktaran, 149) ve köylülerin gelişimi eğitimle mümkün olacaktır.  

Köycülerin şehre karşı husumeti köyü yüceltmeye dönüşmektedir. 

Düşüncelerini güçlendirmek için ütopik ve gerçekdışı bir köy hayatı ve iktisadı 

resmetmekteydiler. Köylüleri Türk milletinin aslını oluşturan, ulusal gelişmede 

belirleyici, saflığı bozulmamış, asil, akıllı ve değişime açık insanlar olarak tasavvur 

ediyorlardı (Malik, 1993, Saffet, 1933, Elman, 1953: 15; Duru, 1940: 7; Duru, 1941: 

541; aktaran 149). 1930’lara kadar da pek çok köylü ulusal kültürün “saf” ve 

“tamamen” korunmuş olduğu kişiler olarak resmedilmekteydi (Saffer, 1933: 352; 

Öymen, 1935: 18; aktaran 149). Aslında kırsalın, saflığı bozulmamış ve Türk 

milletinin gerçek değerlerini, köye ait olanı temsil ettiği düşüncesi 1900’ların başında 

Gökalp’ten beri etkiliydi. Gökalp milletin gerçek milli özelliklerinin köylüler 

arasında bulunabileceğini savunmaktaydı.  

Romanlarda görüldüğü gibi bu ütopik köy içinde kadın ve erkekler de ayrı 

değerleri temsil etmekteydi; erkek çeşitli özellikleri değişmesi ve medenileşmesi 

gereken ama asil milleti tanımlarken, kadınlar harsın (kültürün) bozulmamışlığının 

timsali olarak ele alınmaktaydı.  

Maarif vekilliğinin yayınladığı Yurtbilgisi Dersleri’nde “Köylü ve Yurt için 

Önemi” başlığı altında köylünün sağladığı fayda üç maddeyle özetlenmektedir: 1. 

Bizi doyuran köylüdür; 2. Köylü şanlı ordumuzun temelidir 3. Köylü yurdun müdus 

desteğidir. Dolayısıyla birçok bakımdan köylü yurdun öz sahibidir. Millet ancak 

köylünün varlığıyla yaşar, köylüyle beraber yükselir. Fakat söz konusu modernlik 

projesinde içeriden müdahaleler gerekmektedir. Bu içeriden müdahalede yukarıda 

değinildiği gibi öğretmene büyük görev düşmektedir. Köyde cumhuriyetin 

temsilcileri olan muhtar-öğretmen-jandarma üçlüsü yerel liderlerin karşısında 

konumlanmıştır. Eğitim özellikle ideolojinin taşıyıcılığı rolüyle başat role sahiptir 

(262).  

Üstel (262)’e göre modernleşme projesi, merkezi rollerden birine sahip 

köylüyü, ideoloji tarafından kendi belirlediği sınırlar dahilinde hareket etmesi 

gereken ve kendisinden farklı olarak tanımlamaktadır: 

“Makbul köyün insani unsuru köylünün yurttaşlaştırılmasına egemen olan 
inşacı tavır ve toplumsal mühendislik kaygısı, kimi zaman önemli iç 
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çelişkileri barındıran bir ideal-tipik “köylü” anlatısından hareket eder. 
Özellikle erken dönem kitaplarında tanık olduğumuz “köylü”nün ahlaki 
özelliklerle donatılarak temsili, çok katmanlı bir kurgulama operasyonunun 
ilk aşamasını oluşturur. Köylülük bir “saflık” durumudur. Köylü “çalışarak 
ekmeğini topraktan çıkaran yeryüzünün en namuslu ve en temiz insanlarından 
biridir”. Romantik Doğu milliyetçiliklerine özgü pastoral özlem, Refik 
Ahmet’in “köyler ne güzel, köylüler ne sevimlidir” ifadesiyle 
somutlaşmaktadır. Ancak idealleştirilen “saflık” durumu, aynı zamanda 
köylülere yönelik bir dizi uyarıya zemin hazırlar. Zira “saflık” durumu aynı 
zamanda “aldanabilir” olmayı, bir tür güçsüzlüğü ya da kusurluluğu da 
çağrıştırır. Bu yaklaşım doğrultusunda köylü-yurttaş, hem kendisine yönelik 
bazı tehditlere karşı “uyanık” olmaya hem de medeniyet ve kalkınmanın 
aktörü olmaya çağrılır (s. 199).” 

 
Her ne kadar köylülüğe ilişkin Cumhuriyet dönemi boyunca güzellemeler ve 

yergiler birlikte yürür görünse de esasında modernlik projesinin amacı kentli bir kültür 

yaratmaktır. Bu çerçevede köylü çok sıklıkla gerilik ve cehaletle özdeşleştirilmiştir. 

Bugün dahi ileri ve geri ayrımı, modern ve modern olmayanı ayırmak için 

kullanılırken, köylü nitelemesi çoğunlukla geri/modern olmayanı simgelemektedir. Bu 

anlamda pek çok toplumsal olgu tartışılırken –hele böylesi kutuplaşmalar, ikilikler 

üzerinden tanımlamaların yapıldığı bir dönemde- çok sayıda toplumsal tartışmada 

köylülük etiketlemesi kullanılmaktadır. 10Cemaatsel sınırlılığı ve yerelliği ile Doğu’yu 

yani Batılı olmayanı çağrıştıran her şey utanç kaynağı haline dönüşmektedir ve 

kendinden utanma ve medeni topluma katılma gereği vurgulanmaktadır (17, s. 131). 

Şehre karşı tavır aynı zamanda Batı’ya da yönelmektedir, köycüler için 

Batılılık kültürün bozulması anlamına gelmektedir ve kaçınılmalıdır. Örneğin 

Halkevleri Batılılık karşısında kendi kültürel değerlerini bulmak için antropolojik bir 

çalışma gibi köylerdeki çeşitli folklorik etkinlikleri kaydediyor ama aynı zamanda 

sinema gibi etkinlikler düzenleyerek medeniyeti köye taşımaya çalışıyordu. 

Geleneksel sporlar olan güreş, cirit ve okçuluk gibi sporların yanı sıra tamamen 

Batı’ya ait olan sporları da yaptırmaktaydı (Çetin, 1999). Örneğin, Adana 

Halkevleri’nin yaptığı tek etkinlik bugün bile orta ve üst sınıfa ait bir spor olarak 

görülen tenisti (149). Halkevleri esasında medenileşme, muasır medeniyetler 

                                                        

10 Gerek son dönem Türkiye’de yükselen Đslamcılık tartışmalarında ve bunun üzerinden iktidarın 
değişimi tespitlerinde, buna paralel olarak başlamış ve farklı mecralarda varlığını sürdürmüş türban 
tartışmalarında bu tanımlamaların farklı taraflar için övgü ya da yergi ifadeleri olarak kullanıldığını 
görüyoruz. 
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seviyesine çıkma çalışmaları olarak nitelendirdikleri çalışmayla Batılılaşmaya 

katkıda bulunmaktaydı (149).  

Köymen (1936c: 299-300; aktaran, 149) Ülkü’de yazdığı yazıda köycülüğün 

başarısızlığını ilan ediyor ve köylünün cehaletinin kendi ihtiyaçlarının bilincinde 

olmamasına yol açtığını, bu durumda talep etmesinin de beklenmemesi gerektiğini 

söylüyordu. Bunun için de köyden uzak olan aydınların dışarıdan söyledikleri bir 

anlam ifade etmemekteydi. Halka rağmen halk için sloganıyla özetlenebilecek aydın 

zihniyeti bu başarısızlığın temel nedeniydi (149).  

 Köy enstitülerinin yaygınlık kazandığı 1940-1944 dönemi, savaş ekonomisi 

ve enflasyonun yoğun yaşandığı yıllardı. Almanya’nın savaş öncesi, dünya piyasa 

fiyatlarının üzerinde yaptığı ödemelerle buğday stoklamasına gitmesi, Türkiye’de 

belli bir dönem için üretim alanlarının genişlemesini ve köylünün buğday ekimine 

ağırlık vermesini sağlamıştır. Bu göreli refah dönemini izleyen savaş koşulları, 

hububat ürünlerine belli oranlarda el koyan devletten mal kaçırılmasına neden olmuş 

ve stoklamaya gidilerek ürünlerin serbest piyasada fahiş fiyatlarla satılmasını 

sağlamıştır. Büyük toprak sahiplerinin büyümesini kolaylaştıran, tarım kaynaklı 

sermaye birikimini hızlandıran bir süreç başlamıştır. Bu kaotik yıllar köyle ilgili iki 

popüler simge üretmiştir: Hacıağa ve Çukurova (45) . 

Çukurova’nın verimli toprakları çıkan hasılayı pazara taşıyabilecek bir ulaşım 

sisteminin üzerindedir. Bu, bölgedeki toprak sahiplerinin ürettiklerini paraya 

dönüştürebilmelerini kolaylaştıran en önemli etkendir. Aynı dönem, toprak 

büyüklüğüne göre bir oranlama yapmadan, ürünlerinin dörtte birini devlete satma 

zorunluluğunun getirilmesi, büyük arazi sahiplerinin serbest piyasada yüksek 

fiyatlarla satacağı malın oranının da artmasını sağlamıştır (45).  

Đstanbul’a taşınan bu para ekmeğin karneyle dağıtılmasına karşın gazino ve 

barların sayıca artmasına, “hacıağa” olarak adlandırılan bu zengin toprak ağalarının 

istediği biçimde eğlence anlayışının değişmesine yol açacaktır. “Yurt ve düny”a, 

“marko paşa” gibi sol, “Büyük Doğu gibi Đslami-muhafazakar dergilere ve hatta 

iktidar yanlısı yayınlara kadar geniş bir kesim kültürel bir kapitalizm eleştirisini 

karaborsadan zengin olanlara hovarda ve müsrifçe para harcayanlara dolayısıyla 

hacıağalara yöneltecektir. “Hacıağa” maganda karikatürünün öncülü sayabileceğimiz 

hıdır tiplemeleri, şehir mizahına-argosuna dahil olacak mizah dergilerinin erotik 
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içerikli kadın-erkek ilişkilerine malzeme teşkil edecektir. “Köyden indim şehire” bu 

tipin tanımıdır (45).  

Bu dönemin etkisiyle yerleşikleşmiş bir köylü imgesi oluşmuştur. Bu 

köy/köylü imgesi tahrifatın sorumlusu sayılmaktadır. Bu değişimin bir başka yüzü 

köye daha az romantik, daha gerçekçi bir gözle bakılmasıdır. Gerçekçiliğin bir 

cephesinde, DP’nin bakışına ve ellili yıllara hakim olan, köy davasının kültürel değil-

teknik bir dava olduğuna dair görüş vardır. Aynı görüşler kırklı yılların sonunda CHP 

tarafından da savunulmuştur. Ellili yıllarda Kemal Bilbaşar’ın Pembe Kurt (1953) 

hikayelerine, Talip Apaydın’ın Sarı Traktör (1958) romanına, Yaşar Kemal’in 

Çukurova Yana Yana (1955) röportajlarına ve Ferruh Doğan’ın Asrileşen Köy 

(1955) karikatür albümüne eleştiri konusu olan yaklaşım, 1948 yılında Peyami Safa 

aracılığıyla CHP tarafından dile getirilmiştir (aktaran, 45).  

Köye bakışta gerçekçiliğin bir başka cephesinin özeti Mahmut Makal’ın olay 

yaratan anı-gözlem kitabı “Bizim Köy”’dür. Kitabın basıldığı 1950 yılının gazeteleri 

kitaba ilişkin tartışmalarla doludur. Đktidar bu gözlemlerden çok rahatsız olmuş, 

muhalefetse ilgi göstermiştir. Mahmut Makal, gerçekçi bir köy manzarası kuran 

kitabını, bir köylü çocuğu olarak köylerde yaptığı öğretmenlik sırasında yaşadığı 

anılarından yola çıkarak hazırlamıştır. Bu kitap o güne kadarki anlatıdan çok farklı 

bir biçimde köyün çıplak yoksulluğunu meydana çıkarmaktadır. Makal’ın başına 

birçok iş açan Bizim Köy daha sonraki köy söylemini ve romanlarını etkilemiştir. 

Türkeş (2001)’e göre bu dönemler içinde sayılar, istatistikler, köy ve 

köylülerin sayısı, tarım ürünlerinin fiyatları ve geçim standartları kaydedilmiş, fakat 

insanların yeni yaşam tarzlarına duydukları tepkiler, çektikleri acılar, karşılaştıkları 

aşağılanmalar ve açlık sınırına dayanan yoksulluk, bilimin nesnesi olmamıştır. Đşte 

bu yüzden, geçmişin imgesini yeniden canlandırmak için, sanata, edebiyata-en çok 

da romana- başvurmak neredeyse bir zorunluluktur. Cumhuriyet tarihinin neredeyse 

elli yıllık bir döneminin toplumsal hayatını en iyi resmeden metinler de köy 

romanları kanonuna aittir (Türkeş, 2001).11 

                                                        

11 Bugün “köy” edebiyatçılarının çıktığı dönem kapanmış, popüler yapıtlar artık kent yaşantısını 
odağa almaya başlamış, bunun içinde “öteki”nin hayatını konu alan muhalifler ise iç göçle birlikte 
kentin oldukçaönemli bir  bölümünü oluşturmaya başlayan “varoşları” konu edinmiştir. Burada Hasan 
Ali Toptaş’ı ayrı tutmak gerekir. 1990’larda adını duyuran yazar köyü de içeren taşrayı romanlarında 
mekan edinmiştir fakat öncüllerinin toplumsal gerçekçi yaklaşımından oldukça uzak bir edebi dille 
yazmaktadır. 
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1970’lerde sosyalist gerçekçilik akımının da romanda kullandığı kahraman 

köy enstitüsü mezunu öğretmendir (45). Bu akım da daha sonrasında kötü ağa/iyi 

köylü modeli yaratarak bir klişe yaratmış ve toplumsal dönüşümün dinamiğini 

köylülerin kendisinden çok dışarıdan getirilecek eğitime bırakarak narodnik hayalleri 

beslemiştir (45). Bu sol akım içinde kurtuluş köylüde görülmekte ve kötü şartlar 

altında olduklarının farkında olmayan köylülerin uyanması için eğitilmesi 

gerekmektedir (45). 

Türkiye’de halen bir anlayış ve yaşam biçimi olarak tanımladıkları köylülüğü 

gelişmenin önünde bir engel gibi görenler mevcuttur (6, s.149). Altan (6)’a göre 

kendi sorunlarını görmemek için gözlerine mil çeken Türkiye'nin gelişmesinin 

önündeki en büyük yapısal engel köylülük ve tarımdır. Altan köylülüğün sadece 

fakirlik değil, bir zihniyet olduğunu savunmaktadır. Altan’a göre modernleşmenin 

karşısında gördüğü köylülük, demokratik tepkinin ortaya çıkmamasının ve 

aydınlanmanın en önemli ürünü olan bireyin inşa olamamasının sebebidir, hatta 

toplumdaki eşitsizlikler ve faili meçhullere müdahalesizliğin ardında dahi köylülük 

zihniyeti bulunmaktadır. Bu yüzden köylülüğün ve zihniyetinin yok edilmesi 

gerekmektedir. Köylülük kabalık olarak görülürken, Medenilik kentle, kentlilikle 

özdeşleştirilen, bir anlamda kırsal kesimi ve hayatı dışlayan bir kavram haline 

gelmiştir (288). Bedenlerin yanı sıra içsel ahlaki düzenlemelerle de medenileşme 

sürecinin oluşması kırın dışlanmasından geçmektedir (288). Bunun için kıra ait 

kültürel sermayenin de dışlanması söz konudur.  

Fakat sadece kültürel sermaye değil aynı zamanda bedensel sermayenin de 

düzenlenmesi ve medeni bir çehreye bürünmesi gerekmektedir. Yazarlar ve 

karikatüristler tarafından yaratılan bir tip olan ‘maganda’ denince akla iri yapılı, kıllı 

erkekler gelmektedir (288). Bu erkekler öteki sayılan köylü olmakla suçlanacaktır 

(Barbarosoğlu, 2005). 

“Beyaz Türkler” olarak nitelendirilen ve Türkiye’de köyle ilişki halinde 

bulunmamış kentlileri tanımlayan tipleme ve onu niteleyen özellikler arasında 

bedene ilişkin tanımlamalar oldukça belirlidir. “Beyaz Türk”’ün ayırt edici nitelikleri 

arasında fiziki özellikler de oldukça önemli bir yer tutmakta yakışıklılık, gençlik, 

açık ten ve özellikle de bıyıksızlık ön plana çıkmaktadır. Doğululuğu, dolayısıyla 
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taşralılığı ve gem vurulmamış güdüleri çağrıştıran esmerlik ise hayvanilikle 

ilişkilendirilmektedir (288). Bourdieu (265)’nun kültürel sermaye olarak adlandırdığı 

iktidar sahiplerinin üstün gördükleri kültürel değer birikimleri arasında köye ait 

olanlar yer almamaktadır. Tarihle kurulan bağ sonucu milliyetçi düşünce 

çerçevesinde bu topraklarda en uzun süredir yapılan spor olması anlamında ata sporu 

olarak kabul edilse de güreşin imajı köylülükle belirlenmekte ve geriliği temsil 

etmektedir. Yumul (187) Bora (1994)’nın yazısına da gönderme yaparak Ertuğrul 

Özkök’ün ‘Türk Nesli Güzelleşiyor’ (Hürriyet, 4 Kasım 1992, aktaran Bora, 1994: 

18) başlıklı yazısını yorumlarken, Dünya güreş şampiyonu Sabahattin Öztürk’ten 

nasıl bahsettiğine dikkat çekmektedir. Sabahattin Öztürk’ü bıyıksız, iri, genç, modern 

olarak tanımlayan Özkök, Bizim Sabahattin’imiz Garp’tan daha yakışıklı, daha 

modern, daha çağdaş’ (Hürriyet, 29 Ağustos, 1993, aktaran Bora, 1994: 18) 

demektedir ve makbul fiziksel sermayenin ne olduğu konusunda bize önemli ipuçları 

vermektedir. Burada bıyık kendilerini medenileşmiş bedenin taşıyıcıları olarak gören 

kentli, eğitimli, orta ve üst sınıflar tarafından dürtülerine gem vurulmamış ‘hayvani’ 

erkekliğin sembolü olarak algılanmakta ve Özkök’e göre özellikle genç erkekler 

kendilerine böyle bir imaj istemediklerini vurgulamaktadırlar (287). Böylelikle 

medeniliğin gerektirdiği beden görünümünün icra edilmesi yüreklendirilirken, 

geleneksel erkeklikle çelişilmediğinin altı çizilmektedir. Burada bıyık kesip saç 

uzatmanın Türk erkeğini tanımlayan özellikleri bozmayacağı maçoluğun kanda 

olduğu dile getirilirken, yeni Türk erkeğini, ‘dış görünüşü ile Batılı ancak kafa 

yapısıyla Doğulu’ olarak tanımlamaktadır (287). 

Günümüz çalışmaları içinde köy ve kent ikiliğini konu edinen araştırmalara 

çok rastlanmasa da, Kurt (167)’un gerçekleştirdiği nicel çalışma, ikiliğin bugün de 

devam ettiğine ilişkin önemli bir fikir vermektedir. Kurt (167)’un çalışmasında 

kentlilere göre köylünün anlamı % 27,3’lük oranla terkedilmişlik, % 21,5’luk oranla 

sakin ve mutlu yaşayan, % 20,8’lik oranla yoksulluk, % 18,2’lik oranla cehalettir. 

Aynı soru köylülere sorulmuş ve onlara göre de % 31’lik oranla köylü olmak 

yoksulluk, % 28,7’lik oranla sakin ve mutlu yaşayan, % 20,2’lik oranla terkedilmiş 

anlamına gelmektedir. Yine kentlilere köylülüğün olumsuz yanları sorulmuş ve % 

20,5’luk bir oran cahil olmaları, % 19,5’luk bir oran dedikoducu, kavgacı, 

çekememezlik ve sınır kavgaları yaşayan bir grup olmaları, % 17,1’lik oransa kaba, 
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görgüsüz, küfürbaz, toplum içinde durmayı bilmeyen ve konuşma biçimleri kötü olan 

kimseler olduklarını söylemiştir. Aynı soru köylülere sorulmuş ve bu sefer kentlilerin 

kötü özellikleri öğrenilmek istenmiş, köylüler % 18,9’luk oranla kentlilerin bencil ve 

sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı, komşuluk ilişkisini bilmeyen, % 18,4’lük 

oransa kibirli, kendini beğenmiş ve sosyetik olduklarını söylemiştir. Köylülerin hak 

ettikleri değeri ne ölçüde görüyorlar sorusunu kentlilerin % 76,2’si, köylülerin ise % 

81’i hayır olarak cevaplamıştır. 

 

4.2.2. Köylü Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı: Kentlilerin Ötekisi Köylüler ve  

          Güreşçiler 

Yukarıda yazılanlardan da anlaşılabileceği gibi kentli olmayan yani kültürel 

olarak egemen olmayan, marjinalleşmiş olanı temsil eden köy kültürüne ait 

görülenler egemen çemberin dışında kalmaktadır. Her ne kadar kent kültürünün 

heterojenliği itibarıyla doğrudan egemenliğe sahip insanlardan oluşuyor diyemesek 

de, köye ait olanlar köycülük hareketindeki yüceltmelere, politikacıların 

söylemlerine karşın ağırlıklı olarak ikinci sınıf görülmeyi sürdürmektedir.  

Serpil Sancar (225) “erkeklik sınırları ve kaybedilme koşulları her zaman 

belirsiz, değişken, geçişli ve gündemde olan bir iktidar inşa stratejisi olmak 

durumundadır” (s. 19) demektedir. Bu yüzden iktidarın dışında kalan erkekler çeşitli 

ikincil özelliklerle tanımlanmaktadır. Sancar etnik azınlıklar üzerinden kurduğu 

çerçevede etnik azınlıklara mensup erkeklerin barbar, cahil, uygarlıktan nasibini 

almamış olarak görülmelerinden bahsetmektedir. Etnik azınlıklar dışında daha az 

görünür olsa da ikincil görünen köylü erkek için de benzer tanımlamaların olduğu 

çalışmamız boyunca katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Kırsal alanda yer alan 

erkek de özellikle güreş gibi bedenin gücüne dayalı bir meslek alanında çalışıyorsa, 

nitelemeler kabalık etiketini daha fazla içeriyor görünmektedir. Bu bölümde 

güreşçilere bakışın yukarıda anlatılanlar çerçevesinde çeşitli etiketlemelere maruz 

kalan köylü kimlikleri de göz önünde bulundurularak nasıl şekillendiği, onların 

kendilerine dönük nitelendirmeleri nasıl gördükleri anlaşılmaya çalışılacaktır.  

Katılımcılardan Yılmaz güreşçilere ilişkin yargıları doğrudan köylü 

kimlikleriyle ilişkilendirmiştir. Ona göre kendi ifadesiyle güreşe olan “önyargının” 

sebebi kırsal alana ait bir spor olması ve köylüye dair yargılardır. Yılmaz bunun 
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Cumhuriyet’in kuruluşunda kimi politikacıların yol açtığı bir durum olarak 

görmektedir: 

“Dıştan ön yargı vardır. Kırsal alandaki insanlar yaptığı için. Türkiye’de 

köylüye karşı bir şey vardır. Genelde köyden gelir güreşçiler. Güç gösterisi 

dedik. Köylerde düğün güreşi vardır. Horlanan spordur. Burhan Felek 

güreşin en büyük düşmanıdır. Atatürk buna gez olimpik sporlar nasıldır bak 

diye soruyor. Basketbol voleybol var diyor. Güreşe bakmadın mı diyor. 

Senden spor adamı olmaz diyor. Burhan Felek düşman. Köy ve şehir 

alanındaki ayrımından ötürü diğer sporları üstün tutuyor. Oysa güreş takımı 

devlete bağlıdır.” (Yılmaz,e.g, ant)  

Muzaffer de benzer bir biçimde güreşin kaba spor olarak görüldüğünü ifade etmiştir: 

“Güreşi kaba spor olarak görüyorlar. Bu yargıyı biz değişteremeyiz yani. 

Halbuki içine girseler ne kadar muhabbetli olduğumuzu bilir. Medya falan 

vermediği için herhalde. Ama bizi tanıyan arkadaşlarımız bunun farkına 

varır daha farklı bakar.” (Muzaffer, y.g) 

Güreş için ata sporu denmesine karşın desteklenmemesi ve aslında kaba ve 

geri bir spor olarak görülmesi Muzaffer tarafından şöyle özetlenmiştir: “sözde sevme 

var, kalpte sevme yok”.  

Serkan güreşin kaba ve barbar bir spor olarak görüldüğü için aileler 

tarafından istenmediğini düşünmektedir. 18 yaşındaki Serkan, aslında güreşin diğer 

sporlardan aşağıda görülmesini açıklamaya çalışmaktadır: 

“Futbolun veyahut da bazı sporların gölgesinde kalıyor. Daha çok onlara 

yatırım yapılıyor. Bu yüzden de favori olmadığından aileler ufak çocuklarını 

ilk önce futbola veyahut da basketbola göndermeyi deniyorlar. Güreşi daha 

çok barbar bir spor olarak görüyorlar Kaba görüyorlar işte. dışarıdan 

görünce sert teknikler. Güreşte bazı sert teknikler vardır. Göründüğü gibi 

sert değil, ama. Herkes favori sporlara, daha çok sosyete sporlara kayar. 

Paten gibi.” (Serkan, g.g). 

Kentin köy karşısındaki üstünlüğü onların temsil ettiği bazı erkeklik 

değerlerinin marjinalleşmesiyle sonuçlanmıştır. Güreşin barbar sporu olarak 

görülmesinin ardında onun sert tekniklerini gören Serkan’ın söylediği üzerinden, 

güreşin beden pratiğinin sınıfsal gösterenini dikkate almak gerekmektedir. Köyde 
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heybetli görülerek övülen güreşçi bedeni, kentliler için korkutucu ve kaba olanı 

temsil edebilmektedir: 

Güreşçilerin okuldaki öğretmenlerince de ön yargılı davranıldığı ifade 

edilmiştir: 

“Lisede tam insan gelişimini tamamlamış bir çağda oluyor işte. 

Öğretmenlerin gözüne çocuk gibi görünmüyor. Bazı öğretmenler korkuyor, 

bazı öğretmenler güreşçilere kaba bu falan diyor. Bazı arkadaşlar pek 

muhabbete girmek istemez. Ne bileyim, ufak bir tartışma olsa, ya güreşçisin 

falan diye böyle şey yaparlar. Yani.” (Serkan, g.g). 

Serkan’a göre bu yargılara güreşçilerin kendi tavırları da katkıda 

bulunmaktadır: 

“Halbuki olmaması gereken bir şey, ama bu yüzden işte insanların gözünde 

barbar görünüyor bazen. Bazı güreşçiler vardır yani, haddini aşarlar bazen. 

Güreşçiyim havasında sağ sola dehşet saçarlar. Bu da kötü örnek 

olduğundan barbar spor derler güreşe, sevmezler. Düşünün, bir ailenin 

çocuğu okulda dayak yiyor güreşçiden, ufak çocuğu olsa güreşe gideceğim 

dese göndermez herhalde yani. Yanlış yapan o türde duymadım ben de, 

televizyonda görüyoruz bazen yağlı güreşlerde kavga çıkıyor falan. O daha 

çok etkiliyor. Ülke bazında görülüyor çünkü. Kamuoyuna duyurulunca. Zaten 

güreşin televizyonda kötü yönü kamuoyuna duyurulur, iyi yönünü hiç 

duymadım.” (Serkan,, g.g). 

Güreşçilerde önemli mesele, egemen etnik grubun ulusal sporu sayılan bir 

spora olduğuna dair söylem yerini korurken diğer yönden bunu icra eden erkeklerin 

marjinalleştirilmiş olması, bu anlamda öteki erkeklikler içinde yahut hegemonik 

erkeklikle çatışan özellikleriyle ele alınması gerekliliğidir. Toplumda egemen olan 

kentli orta sınıflı iyi gelirli erkek profiline uymayan güreşçiler, hayatta kalabilmek 

için çabalaması gereken insanlardır.  

Güreşçiler Türkiye’de yaşanan kır kent ikiliği ve köylülerin kentin kurallarını 

bilmedikleri için yaşadıkları sorunları günlük hayatlarında yaşadıkları bir sorun 

olarak anlatmışlardır: 

“Biz artık belli bir yaşa geldikten sonra bizden sonra gelenlere bir şey 

bırakalım. Lanet olsun ustalara demesinler. Bizde usta çırak vardır. Bir 
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ortam bırakmamız lazım. Bizde ortam çok sorunlu. biz çok zorluğunu çektik. 

Çok uğraştık buraya gelene kadar. Đzmir tarafında güreşçileri otele 

almazlarmış. Kavga ederlermiş, yağla yatarlarmış yatağa. Otobüste kavga 

ederlermiş, o zaman biraz da insan köyden iniyor, kültür seviyesi. Kötü 

olduğu açısından değil, çünkü o da öyle görmüş. Yürüyüşünle, oturuşunla 

örnek olmamız lazım.” (Semih, y.g) 

Hatta çoğu zaman bu kurallara uyup uymadıkları dahi sorgulanmadan kır 

kökenleri sebebiyle kentte aşağı görülmektedir.  

Bu çalışmada kır ve kent ikiliği üzerinden görüldüğü gibi erkeklikler 

arasındaki farklılıklar sadece farklara dayanarak değil, hiyerarşik bir yapı içinde 

sıralanmaktadır (62, 182). Hiyerarşinin altlarında yer alma nedenleri ise sınıfa, ırka, 

etnisiteye, kent/köy ayrımına dayanabilir. Irk ve sınıf üzerine hiyerarşik söylemler bu 

öteki erkekliklerin çok çeşitli şekillerde nitelendirilmelerine neden olmaktadır. 

Bunlar genelde aşağı konumlarını erkeklikleriyle ilintilendirmek yoluyla 

oluşmaktadır. Bu dezavantajlı gruplarda yer alan erkekleri zayıf ya da efemine olarak 

nitelendirmek farklı toplumlarda ortak olarak görülen bir yandır (75).  

Bastırılmış olan erkeklerin bu aşağı konumlarıyla erkeklikleri arasında ilişki 

kurulmakta, bu öteki erkekler zayıf, efemine gibi etiketlerle normatif erkeklik 

değerlerinin zayıflığı ya da yokluğuyla damgalanmaktadır (75, 266). Batı’da çeşitli 

araştırmalarda ortaya konan bu durum hem Batı’daki farklı kültürlerde hem de Batı 

dışı toplumlarda tarihsel ve sosyolojik çeşitli çalışmalarla açığa çıkarılmıştır. 

Örneğin Đkinci Dünya Savaşı öncesinde Alman toplumunda Yahudi erkeklere ilişkin 

etiketlendirmeler çok çarpıcıdır. Afişlerle de desteklenen Alman politikası içinde 

Yahudi erkekleri zayıf, sağlıksız ve efemine olarak nitelendirilmektedir (184). Herzl 

1895’te günlüklerinde Avrupa’daki milliyetçi hareketlerden etkilenerek şöyle yazar: 

“Yıllardır gettolardayız. Yahudiler özgürlüğü çağırmaktan ve erkeklikten anlıyorlar 

mı?” Görüldüğü gibi Herzl için özgürlük ve erkeklik iç içedir. O’na göre diyasporada 

yaşanan günler Yahudileri kadınlaştırmıştır (aktaran, 184). Ezilen ülkelerin ya da 

cemaatlerin yurttaşları egemenlere göre erkek bile olsa kadınlaşmıştır; hizmet eder, 

dedikoducu ve güvenilmezdir (95).  

Sadece kadınlaştırmak değil, “süper eril” olarak nitelendirmek yoluyla 

doğayla özdeşleştirmek de aşağı görülen erkek topluluklarının ötekileştirilmesinin 
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yollarından biridir. Bu anlamda siyah sporcular üzerine birçok çalışma mevcuttur. 

Birçok insanın zihninde, fiziksel farklılıklar “hayvani” siyah kültürü üzerine ırkçı 

stereotiplerle doludur ve bunun yansımaları siyahları entelektüel olarak geri bulmak 

biçiminde olmaktadır. (92). 

Türkiye’de köyün geri olarak nitelendirilmesi ve çocuklaştırılması sürecinde 

buna benzer bir gelişimden bahsetmek mümkündür. Köylüler ve köy kültürüne ait 

olanlar bir yandan otantikleştirilmiş ve neredeyse oryantalist bir bakışla sergilenmiş, 

fakat medeni ve ileri dolayısıyla entelektüel olarak gelişmişlik, kent kültürüne 

atfedilmiştir.  

Fakat bu çalışmada görülen bir başka yön tersinden katılımcıların da 

kentlileşmeyi bozulmak olarak gördüğüdür. Bu anlamda öz kültür olan köyden 

uzaklaşmak kentlileşmek yani değerleri yitirmek anlamına gelmektedir. Köyde 

doğmuş güreşçiler özellikle yeni güreşçilerin değerlerini kaybettiklerinden şikayet 

etmektedir. Kent hayatına uyum sağlamayı bozulma olarak değerlendirenler 

çoğunluktadır. Kent hayatı sertliği ve güreşin değerlerini kaybetmeyi anlatmaktadır: 

“Con con oldu herkes şehirleşti. Yeğenler falan şehirleşti artık. Nazik oldu 

artık diyordum. Bir baktım hem okul devam etsin hem bir şey yapsın 

diyordum. Sonra bir baktım güreş yapacam demiş bu. Çok kiloluydu, geldi 

buraya yapacaksan dedim, ona göre çalışacaksın. Yapacam diyor, bakalım.” 

(Semih, y.g). 

 

4.2.3. Kentin Ötekisi Köyün Pehlivanı 

Kırsal alanda erkekliğin ne anlama geldiğine ilişkin değerler, yerleşikliğini ve 

eski gücünü yitirmiş olsa da, güreş gibi hala insan sermayesini köyden sağlayan bir 

alanda değerlerin en azından söylemde yeniden üretimini sağlamaktadır. Güreşçiler 

kendilerini geleneksel erkeklik olarak nitelendirebileceğimiz, ve köy alanında ideal 

erkekliğe ilişkin yargılarda halen egemen olan bir erkeklikle tanımlamaktadır. 

Güreşçiler tarafından “adam gibi adam”, “halkın evladı” gibi ifadelerle anlatılan bu 

konum katılımcılara iyi bir güreşçinin özellikleri sorulduğunda anlatılmıştır. Metin 

kendisinin güreşe başlama sebebinin köyde güreşçiye verilen değer ve güreşçilerin 

yerinin olduğunu belirtmiştir: 



 192

“Bizim yöremizin bir kültürüydü, yani yaşam tarzıydı, varoluşunun bir 

sebebiydi, çünkü o yöredeki güreşçiler çevre halkı tarafından sevilen, saygı 

duyulan ve övülen insanlardı. Biz de işte beğenilmek takdir edilmek insanın 

fıtratında var, hoşumuza gittiği için biz de o mantıktan yola çıkarak sevgimiz 

büyüdü. Đnsanların bize vermiş olduğu ilgi saygıdan dolayı güreş yaptık. 

Şimdi yöre halkı belki o dönemlerde farklı bir şeylerle tanışmış olsaydı 

güreşe ilgisi bu kadar olmazdı ama yöresel olarak insanların yiğitlik mertlik, 

cömertlik, sözünün eri mantığı insanlarda vardır. Bu da güreşle özdeşleşmiş. 

Đnsanlar güreşçi olan insanlar yiğittir, merttir, güçlüdür,, yöreyle insanlarla 

mücadele edebilir. Eskiden kız alıp vermelerde bile güreşçiyse verin gitsin, 

güvenilir insan anlamında bizim kültürümüzde pehlivan kavramı insanların 

beynine yerleşmiş, yiğittir, merttir, dürüsttür, insan bunu duyduğu için.” 

(Metin, e.g., idareci) 

Güreşçilerin toplum içinde ayrı bir yeri olduğu ve saygı gösterildiği 

güreşçilerce tekrarlanan bir ifade olmuştur: 

“Giysisinden geleneksel güreşlerde salavatlama güreşçilerin salarken Allah 

Allah dini içerikli terimlerin varolması o halkımızın da güreşin biraz daha 

peygamber sporu diye bakıyor halk da. Mesela bir yere gittiğim zaman ben 

güreşçiyim dediğim zaman insanların sana güvendiğini hissediyorsun. Ama 

atletim dediğinde çok önemsemiyorlar.” (Metin, e.g., idareci) 

Vedat güreşin geçmişten gelen önemini vurgulamış ve Türkler arasında ayrı 

bir yeri olduğunu söylemiştir. Bir önceki bölümde belirtilen dışlama ifadeleri 

sahiplenme ve yüceltilme ifadeleriyle yan yana durmaktadır. Bunun sebebi 

güreşçilerin halk diye niteleyerek bahsettikleri kitlenin ağırlıklı olarak köylüleri ve 

kasabalıları ya da köyden göç etmiş olanları ifade etmesidir: 

“Güreşçilere karşı şunu söyleyeyim; askeri olsun, polisi olsun, vatandaş 

olsun güreşe karşı herkesin bir sempatisi vardır ve severler. Bu da geçmişten 

bu yana güreşin vermiş olduğu ahlaktan, başarıdan ve bir de bizi Türk insanı 

çok şeydir, hep olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında başarılı 

olmalarından dolayı Türk insanının halen güreşe karşı sevgisi ve sempatisi 

devam eder. Misal şimdi, bir dünya şampiyonu veya profesyonel futbolcu 

gitsin bizim köyümüze atıyorum çok dikkat çekmez, ama ben bir Samsun, 
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Trakya, Ege tarafına gideyim, oo başpehlivan Vedat … geldi diye. Ben 

sevinirim yani. Ondan dolayı biraz önce söyledim size, dünyaya bir daha 

gelsem bir daha güreş yaparım. Şunu söyleyeyim; geçtiğimiz yıl, yanımda 

Mehmet diye bir arkadaş daha vardı, Mehmet Selvi. Yolculuk yapıyorduk, 

arabası radara yakalanıyor, durduruyorlar, ceza kesecekler. Bakıyorlar 

arabada sporcular, işte sen kimsin falan. Mehmet Selvi, başpehlivan. Oo sen 

miydin Mehmet falan, hemen resim çektiriyor polis memurları. O kadar yani. 

Şaşırdık biz de, ilgi gösterdiler bize, yardımcı oldular, gittik ondan sonra. 

Böyle, yani çok karşılaşıyoruz.” (Vedat, y.g, yard. ant) 

Başarılı olan güreşçilere verilen önemin daha fazla olduğu Bora tarafından 

dile getirilmiştir: 

“Yani güreşi sevmeyle alakalı bir şey bu. Güreşi de bir güreşçi dediğiniz 

zaman pehlivan ne haber derler. Toplumun dediğim gibi size bir kere her 

şeyden önce bildiği sevdiği bir spor olduğu için daha bir farklı görüyor. 

Orada kabul görüyorsunuz.  Girdiğiniz zaman bir ortamda selam verdiğiniz 

zaman işte sizin selamınızı karşılayan grubun sayısı çoğalıyor. Tabii bunun 

sizin başarılarınız ve tanınmanızla da alakası var.” (Bora, e.g, uzm) 

Đzzettin, güreşçilerin özel bir yeri olmasının bir sorumluluk verdiğini ifade 

etmiştir: 

“Şimdi hep pehlivan geliyor, pehlivan otur, pehlivan kalk. Bu insanın şeyine 

gidiyor, nefis işte, bak ben burada pehlivanım, herkes bana ilgi gösteriyor, 

rağbet gösteriyor falan… Tabii güzel bir şey. Đnsan biraz daha fazla onlara 

mahcup olmamak için, işte yenilirsen köylüler de üzülecek, arkadaşlarım da 

üzülecek diye biraz daha dikkatli oluyordum. Kamçılıyordu… Tabii, bir şey 

taşımak için. Mesela masayı bir yerden kaldıracaksın bir yere koyacaksın. 

Pehlivan şuradan tut falan, sen güçlüsün. O tip şeyler oluyordu.”  (Đzzettin, 

y.g, veteran) 

Cüneyt eskiden yerinin daha da önemli olduğunu söylemiş fakat halen 

güreşçilere verilen önemin karşısına çıktığını belirtmiştir: 

“…… var, onun dışında Kenan var, ama iki kişi başarılı oldu diye, bir sürü 

adamı başta güreşmenin hiçbir mantığı yok. Şimdi hiç kıymeti yok, yani 

eskiden cidden köye, herhangi bir şehre gittiğiniz zaman başpehlivan gelmiş 
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diye çok hürmet ediyordu insanlar. … Çok acayip bir şeyi vardı. Ahmet Taşçı 

vali gibiydi yani şeyde. Hiç ummadığın adam, yolda mesela trafik kesiyor, bir 

bakıyor, hatalı solluyoruz falan filan. Güreşi gerçekten seven insanlar 

bunlar. Bakıyor, ya pehlivanlar tamam geçin bakalım, görmedik sizi diyorlar 

mesela.”  (Cüneyt, y.g).  

Köyün iri ve heybetli pehlivanı çocukların gözünde de köyün ideal erkeğini 

ve gücünü temsil etmektedir: 

“Anlatırlardı yani. Ufakken. Şu şunu yenmiş, bir oturuşta kuzu yermiş, 

mandayı devirmiş, halen daha anlatılır yani. Ufakken bize heybetli geliyor. O 

kişileri seyretmesi. Vay be pehlivana bak. Pehlivanmış. Elleri büyük kalın 

enseli. Vay be derdik.” (Hayri, y.g) 

 

4.2.4. Tarihsel Gelişim ve Đdeal Türk/Güreşçi Erkek Anlatısı 

Güreşin kırdaki anlamından, oyuna dair anlamlarından uzaklaşması, kır 

kökenli olsalar da profesyonellerce icra edilen bir spora dönüşmesi sporun ruhunu 

değiştirmiştir fakat yukarıda bahsedildiği gibi ötekileştirilen bir güreşçi imgesi 

karşısında güreşçilerin yaptıkları sporun önemini vurgularken, baz aldıkları en 

önemli noktalardan biri bu sporun ulusal spor olması ve bu anlamda ulusal temsiliyet 

anlamı bulunmasıdır. Güreş tarihi üzerine akademik çalışmaların birçoğunda bu 

özelliklerin altı çizilmektedir. Türkiye’de güreşin oluşumunun anlatıldığı bölümde 

ifade edildiği gibi güreş tarihinin kuruluşunda ulusun oluşumu merkeze alınmıştır. 

Türk erkeği ile güreş sporu özdeşleştirilmiş, her Türk gencinin güreşe ilgi duyduğu 

belirtilmiştir (112, s. 15)  

Sonuç olarak, güreş anlatısının kuruluşunda ata sporu mitinin önemli bir 

etkisi vardır. Güreşçiler tarafından da sıklıkla nitelenen bu özellik, milliyetçi bir 

vurguyla birleştirilerek  yaptıkları sporun önemine vurgu yapmalarını sağlamaktadır. 

Aslında kent kültürü içinde ötekileştirilmiş bir yere sahip olan güreş sporu -kır 

kimliğinin de etkisiyle- bu sayede sporcunun kimliğiyle paralel bir biçimde 

yüceltilmektedir.  

Bu tarih yazımında hem Đslami hem de milli kökenler sıklıkla 

vurgulanmaktadır. Đslam’da peygamber tarafından yapıldığı ve bu nedenle sünnet 

olduğu belirtilmekte, ayrıca ata sporu olduğu için ve Türkler tarafından yapılan 
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kadim bir spor olduğunun altı çizilmekte, bugünkü güreşçilerin taşıması gereken bir 

tarih ve gelenek olduğu belirtilmektedir. Bu ifadeler özellikle aktif güreşçilerce 

kısaca ifade edilmekte, uzman ve antrenörler tarafından ayrıntılandırılarak ve güreşin 

önemini göstermek amacıyla aktarılmaktadır.  

“Güreş bugün Avrupa’dan aldığımız bir branş değil, bizim eski atalarımız 

dedelerimiz, padişahlar pehlivan lakaplı padişahlar var. Peygamberlerin 

hepsi de güreş yapmıştır. Peygamberimiz de güreş yapmıştır o yüzden güreş 

sünnettir. Asıl peygamber efendimiz pirdir. Hz. Hamza için pir derler ama 

asıl peygamber efendimiz için çok önemliymiş. O çağdan Atatürk zamanına 

geri gelelim. Ben sporcunun zeki çevik ahlaklısını severimi güreş için 

söylemiş. Ve ulu önder Atatürk’ün biz rahmetlik ….. kızıyla sohbette 

öğrendik, Dolmabahçe’ye çağırıp izlermiş, sonra yardım yaparmış. 

Padişahların en büyük sırdaşları güreşçilermiş. Padişahların en büyük 

sırdaşları. Biz o nesillerin torunlarıyız.” (Feyyaz, e.g, uzm). 

Bu sayede yoksul ve kırsaldaki ailelerden gelen güreşçiler hem kendi 

kültürleri içinde olduğunu düşündükleri sporu yaparak kendi kökleriyle bağlarını 

korumakta hem de kentte ayrıcalıklı diğer erkeklerin yanında kendilerini yücelten 

tarihlerini öne çıkarmaktadırlar.  

Güreşin bu kültürel ve tarihi arka planı sayesinde halkça sahiplenildiği 

belirtilmiştir: 

“Bazı hükümetler ilgi göstermemiş, bazıları göstermiş ama bizim en büyük 

destekçimiz halk. Ben 33 yaşındayım, çok kapıya çok eve gittim, sadece 

ismimi söyleyip girdiğim evler oldu. Bizim en büyük destekçimiz halk. Türk 

güreşçilerin farkı bu halkın kalbindedir. Herkes güreş camiasını sever. 

Avantajlarımız büyük.” (Satılmış, e.g) 

Bu noktada saygıyı nasıl kazandığı çok önemlidir. Yaptığı sporla saygınlığını 

nasıl birleştirdiği ve kimin için saygın olmak istediği sporcuların kimliklerini 

oluştururken etki eden önemli bir değişkendir (198, s. 102). 

Güreşin bu yerinin, kendini kanıtlama sorumluluğu getirdiğinden bahseden 

Sakıp’ta olduğu gibi Cüneyt de güreşle özgüvenin yükseldiğini söylemiştir: “Đnsanın 

ayaklarını yere bastırıyor, kendine özgüvenin çok fazla oluyor, bir de tarihten gelen 

bir esinti gibi hissediyorsun kendini.” (Cüneyt, y.g).  
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Özellikle uzmanlarda öne çıkan ifadeler, güreşçilerin eril gücüne vurgu 

yapmaya yöneliktir ve bu milliyetçi bir söylem içinde aktarılmaktadır. Türk’ün 

gücüne gönderme yapan bir eril bedenden bahseden katılımcılar, tarihsel olaylarla bu 

söylediklerini örneklemektedirler: 

“Asya toplumlarında kök olarak ordayız, Asya’ya dayanan toplumlarda 

pehlivanlık bir güç gösterisidir. Eli gönderirken pehlivanlarını ve o dönemin 

şair ya da savaş aletlerini göndermek gelenekmiş. Devletlerin birbirine üstün 

olduklarını böyle gösterirlermiş. Đran hükümdarının 4. Murat’a bir hediyesi 

var. Çok büyük bir yay ve çok güçlü bir kişi çekebilir. 103 kiloyu serçe 

parmağıyla kaldırabilen biri. O dahi çekiniyor elçilerin yanında. Onlar 

gittikten sonra canı sıkılıyor buna. Osmanlı mülkünde bunu bozup tekrar 

yapacak kişi aranıyor. Anadolu’dan bir yörük Türk çocuğudur kendisi. O 

zaman güçlülük sembolü yayı asıyorlar. Sürekli gözü takılıyor, kimse yokken 

bozuyor. Tam yapacakken biri geliyor. Geçerken bir bakıyor, yay bozulmuş. 

Soruyor kim yaptı, diyor göster. Çekiniyor hele bir de benim huzurumda yap 

diyor, yapıyor, Đran elçisi tekrar geliyor, yemek yerlerken bunlar bizim bir 

yay vardı, hatırlıyor musun. Onu Osmanlı mülkünde çekecek bir pehlivan 

bulduğunuz mu diyor, 4. Murat Osmanlı mülkünde pehlivan bulmaya gerek 

yok diyor, benim oduncum bile çeker diyor. Eskiden rakibe göre güreş 

yapıyordun. Đleride bana rakip olabilir diye düşündüklerini eziyor. Ufalıyor. 

Şimdi iri adamlar bunlar. Aliço çok kemikli bir adam. Saçları kel, elmacık 

kemikleri çıkık, bıyıkları alta doğru sarkık. Korkutucudur. Çok güzeldir. 

Bugün onu yenecek adam yok. Gerçek bu. Manda derisini yırtan güç, 

bizimkileri yere yatırır. Aliço veya Kazıkçı Karabekir aldığı zaman altına 

şahsı nasıl kaldıracaklar. Bir Aliço bir Kurtdereli, bir Koca Yusuf bugün o 

haliyle bizimkileri yenerler neden o şahısların güreşleri çok uzun sürüyor. Bu 

adamlar birbirlerine şimdiki gibi yoklama çekmiyorlar. Manda derisini yırtan 

bir kolun el ense çektiğini düşünün, sonuç hüsran. El ense tırpan en ünlü 

oyun o dönem, bu dönem çok cılız.”(Feyyaz, e.g, uzm) 

Yine Vedat, Türk’ün gücünü temsil ettiğini söyleyerek güreşin ulusal güçle 

eril gücün birleştiği bir alan olarak tanımlanması gerektiğini iddia etmiştir: 
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“Geçmişte bu ata sporu, güreşi ilk icat eden Türk milleti, Türk insanı. Ondan 

dolayı, Türk’ün gücünü dünyaya gösterdi, olimpiyatlarda. O zaman da tabii 

cihan pehlivanı, Koca Yusuflar, Adalı Haliller, … bunlar dünyada 

yenilmeyen güreşçiler bu insanlar, Koca Yusuflar. O zamanlar gidiyorlardı, 

biliyorsunuz batırıldı, gemi battı, Koca Yusuf’un bir şeyi dahi yok. Ondan 

dolayı şu anda bir şey olduğu zaman Türk gibi kuvvetli, her yerde bundan 

dolayı Türk gibi güçlü, Türk gibi kuvvetli deniliyor. Şimdi bazı ırklar vardır, 

değişik sporlara yatkındır. Bizim Türk ırkı güreşmeye yatkındır, dayanıklıdır, 

yani sıcağa, soğuğa. Mesela bazı insanlar vardır sıcağa dayanamaz, bazı 

insanlar vardır soğuğa dayanamaz, ama bizim Türk ırkı, Türk nesli genelde 

acıya, güneşe, soğuğa, sıcağa dayanaklıdır, yani dayanıklı insanlardır, 

çalışkan insanlardır. Tarlada, toprakta, dağda, bayırda hep bedenen çok 

çalıştıkları için sıcak, soğuk hiç fark etmez. Onun için Türk halkı, Türk insanı 

güreşe daha yatkındır.” (Vedat, y.g, yard. ant). 

Uğur ve Bora her Türk’ün güreşçi doğduğunu belirtmiş ve sporu doğrudan 

hem erkeklere hem de ulusa mal etmişlerdir: 

“Ata sporumuz denir. Orta Asya’dan itibaren Türklerin güreş (güç) gösterme 

sporu o zamanlar gücün simgesi. Türklerin yapısında var. Her Türk erkeği 

güreşçi doğar.” (Uğur, y.g) 

 

“Güreş tarihine baktığınızda, ta Dede Korkut hikayelerinde bile anlatıyor. 

Anadolu kültürünün geldiği Orta Asya’da, o Türk boylarının yaşantılarının 

içinde var. Her türlü toplantılarında, düğünlerinde güreş yapılıyor. 

Anadolu’nun bütün coğrafyasına gidin gezin, doğusunda batısında ayrım 

göstermeksizin geleneksel olarak yıllardır yapılan güreşler var. Bakın Dünya 

şampiyonası yaparsınız, Avrupa şampiyonası yaparsınız, seyirci 

bulamazsınız. Seyirci çok azdır. Güreşin içinden gelen insanlar olur. 

Elmalı’ya gidin dağın tepesinde binlerce onbin tane insan gelir. Bu bizim 

kültürümüzde var. O geleneksel güreş sizin de kültürünüzde var. Kulaktan 

duyma biliyorsunuz.” (Bora, e.g, uzm). 
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 Serkan da Türk güreşçilerin dünyada her zaman korkulacak güreşçiler 

olduğunu belirtmiş, bunu Türklerde nefis meselesiyle açıklayarak ahlakı ile bağlantı 

kurmuştur: 

“Türk güreşçilerinin dünyada ayrı bir yeri var. Mesela dünyadaki .. güreş 

bize ait bir spor. Mindere Türk güreşçinin çıkması rakibi illa tedirgin eder. 

Bu zamana kadar aldığımız başarılar falan. Psikolojik olarak bozar biraz 

insanı Türklerde nefis meselesi daha çok dayanıklıdır, kendilerine hakim 

olurlar, daha iyi bakarlar. Sanmıyorum ben her ülkede olmasa da, bazı 

ülkeler güreşi pek şey yapmaz, bazıları zevk için yapar. Öyle tahmin 

ediyorum.” (Serkan, g.g). 

Kerem aynı zamanda ulusal kimlikle dini kimliği birleştirmiş ve Türklük ve 

Đslamlığın güreşteki başarıyı getirdiğini anlatmıştır. 

“Peygamber sporu onun verdiği bir güç var Türklerde. O yüzden dolayı, 

Türklerin bir de geninde var, savaşçılık mücadele etmek. Đslam’da dua 

okurum ama yeneyim diye okumam, Allah kazadan beladan sakınsın diye 

okurum yani. sonuçta buraya çıktıktan sonra o kazanacak. Ben dua etsem 

kazanayım mı diyeceğim.” (Kerem, y.g). 

Odak grup görüşmelerinden birinde spordaki başarı doğrudan Đslamlıkla 

değerlendirilmiş, farklı dinden olanların bu başarıyı elde etmesinin mümkün 

olmadığı belirtilmiştir: 

G6: “Çoğu yabancı ülkede Allah’a inanmayanlar var. Türkler güreşe 

çıkarken eüzübillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim der. 

Allah’ım sen yardım et der. Allah orada onun yanında. Besmele çekmek ona 

güç veriyor orada.”  

G5: “Orada o tonlarca mermiyi kaldırıyor o güçle. Dışarıdan güreşçi böyle 

böyle yapıyor orada. Putmuş putperestmiş hikaye.”  

G3: “Onların da dinleri var, neydi papaz mı var, onların da Hıristiyanlık 

hayatı var.”  

G6: “Allah’a inanmıyor ki onlar. Kiliseye tapıyor. Bir de çaldığı kıspetler 

giyiyorlar. Güreşirken kıspeti yırttı mesela, millet coşuyor orada. Elinin 

gücünden. Yırtar kıspeti. Millet coşar, elinin çabukluğundan.”(Odak grup 3)  
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Güreşle ilgili görüşmeler sırasında güreş stilleri arasındaki farklılıklar 

hangisinin öz Türk sporu olduğu tartışmasıyla birlikte yürütülmüştür. Özellikle 

görüşülen araştırmacıların çok farklı savlarla Türklerin öz güreşi tartışması yaptığı 

görülmüştür. Uzmanlardan biri ve eski güreşçi olan Metin, karakucak güreşini yağlı 

güreşten ayrı tutmuştur. Metin’in doğduğu yöre karakucak güreşinin Türkiye’deki 

merkezlerinden biridir. Metin de minder güreşinden önce karakucak güreşi yapmıştır. 

Karakucak güreşinin aynı zamanda Anadolu insanının güreşi olduğu iddiası Metin 

tarafından ifade edilmiştir: 

“Karakucakta güç olayının teknik olayının çabukluğun becerinin daha çok 

ortaya koyabilirsin, yağlı güreş biraz da yiğitlik var ama mertlik yok. Sabunu 

sıkabilir miyim ama taşı sıkarım. Güçlüysem ufalayabilirim. Yağlı güreşte 

çok iyi teknik olman bir anda işin sonucuna varmıyor. Karakucak temiz, 

güreşten çıkıyorsun, rahat giyinebiliyorsun, gözün yanmıyor kulağın 

yanmıyor. Yağlı güreş 600’ü aşkındır bir süredir bizde olmasına karşın Grek 

kültüründen bize geçme. Söyleniyor. Kaynaklar da bunu gösteriyor. Yunan 

kültüründen de gelse bizim Anadolu’nun bir parçası olmuş ve biz bunu 

benimsemişiz. Karakucağa baktığınız zaman ata sporumuz dediğimiz spor 

karakucak güreşi. Anadolu’da daha eskilere dayanan bir kültür. Ama yağlı 

güreş Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’de çok yayılmış ve tutulmuş. 

Doğu’da yok denecek kadar az. Samsun, Ordu, Trabzon’a git hiç yağlı güreş 

yok. Bu da Samsun halkının Arnavut ve Yugoslav kökenli insanlar getirdi. 

Samsun’a özellikle Yugoslav, Arnavut kökenli yurttaşlarımız olduğu için veya 

balkanlardan gelenler olduğu için daha öteye gidersen Makedonya’dan 

gelen, o insanlardan gelen, oradaki kültürü burada yaşatmışlar ve 

sürdürüyorlar. Diğer insanların da karma kültürüyle birleşmiş. Ama git 

Trabzon’a, Rize’ye, Artvin’e, yapmaz sevmez de. Karakucağı götür, 

özümsüyor. Maraş’ta şalvar, Adana Hatay’da aba güreşi var. Orta Asya’dan 

gelen. Bizim bir sürü güreşimiz var. Yeleklerle.” (Metin, e.g, idareci) 

Eski bir yağlı güreşçi olan Faruk’sa karakucak güreşini hayvanların güreşine 

benzetmiştir. Yağlı güreşin karakucağa oranla daha teknik bilgi bilmeyi 

gerektirdiğini belirtmiştir: “Boğa güreşi gibi bir şey karakucakta. Güç gösterisi. Ama 
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yağ işin içine girdiği zaman tutup çarpayım işi ortadan kalkıyor, az da oyun bilmen 

lazım yani. Kaçak güreşte.” (Faruk, e.g) 

Özellikle milliyetçi saiklerle güreşi tanımlayan uzman görüşülenlerde orijinal 

güreş tanımı yapma ihtiyacı duyulmuş, milli kimlikle örtüştüğü düşünülen bir güreş 

branşına öykünülmüştür. Tüm çalışmalarını buna göre yönlendirmiş uzman bir 

görüşülen aba güreşinin Türklerin orijinal güreşi olduğunu ifade etmiştir. Bunun 

dışında Anadolu’da yapılan ve şalvar güreşi olarak adlandırılan güreşin Türk güreşi 

olduğunu belirtmiş, bunu bu güreşte ayakların kullanılmamasıyla ilişkilendirmiştir. 

Halen Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarındaki güreşlere benzettiği bu güreşin 

asıl Türk güreşlerinden olduğunu belirtmiş, bunun sebebini de Türklerde olması 

gerektiğini düşündüğü ideal kişilik özellikleriyle ilişkilendirmiştir: Ayak oyunları 

yoktur. Ayak oyunlarının olmadığı güreş orijinal güreş grekoromen aba güreşidir. ” 

(Şaban, uzm) 

Şaban, bu güreşte yağlı güreşte olduğu gibi dizlere kadar örten bir kıyafetle 

güreşilmemesini, Alevi topluluklar arasında yapılmasına bağlarken, güreşi Alevilikle 

bağlantılandırmaktan kaçınan ve Sünni geleneklere göre düzenlenmiş olmasına önem 

veren bir başka uzman geleneklerin kaybedilmesi olarak açıklamıştır.  

Şaban yağlı güreşin Yunanlılardan, karakucağın ise Đran’dan alınmış 

olabileceğini belirtmiştir: “Bizim kültürümüzde vıcık vıcık yok. Delikanlıca göğüs 

göğse vuruşur. Türklerde yağlı güreş yoktur.” (Şaban, uzm) 

Şaban, burada yağlı güreşi alçaltırken bunu hem milliyetçi saiklerle 

açıklamaktadır, hem de erkekliğe gönderme yaparak yakın bedensel temasa kadınsı 

göndermesi yapmaktadır. Eril olan göğüs göğse fakat bedensel olarak çok yakın 

olmadan, özellikle yağlı güreşteki gibi vücutların birbirine hemhal olmasıyla 

yapılamaz demektedir.  

Bir başka görüşülen, eski bir antrenör ve karakucak da yapmış bir güreşçi 

olan Hamdi de Türk güreşinin karakucak olduğunu iddia etmiştir: 

“Tabii Çukurova’ya has köprülü karakucakları yapılırmış, bizim Đç 

Anadolu’ya has istinaden orada köprülü karakucakları yapılırmış. Bu kaynak 

da Türk güreşinin ana kaynağı temsil eder. O zamanlarda güreşleri güreşler 

köy düğün güreşleri. Şehirlerde panayırlar var, Sivas kargı panayırı, Çorum 

kargı panayırı, Tokat Zile panayırı gibi. Şimdi festival oldu, fuarlara dönüştü 
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ama o zamanlar panayır ama ağırlıkla köy düğün güreşleri. Bunlar köy 

düğün güreşleriyle Türk güreşini omuzlamış şampiyonlar. Bunların içerisinde 

yağlı güreş genelde zeytinin bol olduğu Marmara ve Akdeniz.” (Hamdi, e.g, 

ant). 

Cüneyt kaydı kapattırdığı fakat sonra isminin kullanılmadığını anlattıktan 

sonra yazmama izin verdiği görüşme bölümünde yağlı güreşin aslında Türk sporu 

değil, Yunan kültüründen geldiğini bildiğini ama bunu bu topluluk içinde 

dillendirmenin mümkün olmadığını belirtmiştir. bugünkü haline gelmesini de 

Osmanlı Đmparatorluğu döneminde Türk kültürüyle etkileşim içine girerek değişmiş 

olmasıyla açıklamıştır. 

Odak grup görüşmelerinde de güreşin ulusu temsil eden bir spor olduğu 

üzerinde durulmuştur ve genç güreşçilerin güreş yapmasının nedenlerinden birinin 

ata sporunu devam ettirmek isteği olduğu söylenmiştir: 

G1: “Ata sporumuzu devam ettirmek için. Kötü alışkanlıklardan korunmak 

için.” 

G3: “Al bayrağımızı yukarıda tutmak için.”  

G1: “Đleride Allah’ın izniyle vatana millete hayırlı bir kişi olmak için.”  

G2: “Yani işte arkadaşların da dediği için bu güreşi sevdiğimiz için 

yapıyoruz. Hem milletimizi ülkemizi dış ülkelere karşı da yürütebileceğimiz 

için savunabileceğimiz için, yüksek bir mertebe sporu gibi onun için.”  

G3: “Bu güreş ne de olsa, Amerikalı da olsa, Rusyalı da olsa, bu güreş bizim 

ata sporumuz onların değil, bizim ata sporumuz olduğu için biz daha çok 

önemsiyoruz.”  

G1: “Ta eskilerden.” 

G3: “Bir yerde o gurur bize daha ağır basıyor. Rakibimizi yenmemize daha 

yardımcı oluyor bize güreş müsabakalarında.” (Odak Grup 2) 

Hayri Yunanistanlı bir işadamının ağa olduğu yağlı güreş festivali ile ilgili 

konuşurken, bunu yanlış bulduğunu ifade etmiş, Türkiye’de güreş kültürünü 

doğrudan genetikle ve ırkla ilişkilendirmiştir: 

“O güreş günü biz Ordu’daydık, ordu Gölköy güreşlerindeydik, onu ben de 

duydum, güzel bir olay aslında. Yabancıların da gelip bizim memleketimizde 

güreşe sahip çıkmaları falan bizim Türk milletine bazı şeyleri şey yapması 
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lazım bak yabancılar sahip çıkıyor da bizim sahip çıkmamız lazım, bu iş asıl 

bizim ata sporumuz diye Türk halkı daha çok sahiplenmeli. Bu bir mesaj 

olarak algılanmalı Türk halkına da. Ben o açıdan bakmıyorum. Edirne 

belediye başkanımızın o açıklaması, o da gelip ağalığa talip olabilirdi. Bu bir 

açık arttırma sonuçta bu bir güreşe destek. Tabii ki bu bizim sadece bizim ata 

sporu, Türklere ait bir spor. Burada çeşitli iş adamları destekleyebilir bu 

destektir güreşe. Bunu yapan Türkler yani. Başkası istese de yapamaz. Bu 

bizim kanımızda var. Atalarımızdan gelmiş bir şey. Bugün bir çocuk doğduğu 

zaman iki üç kilo olduğu zaman maşallah pehlivan gibi derler. Oradan da şey 

yapacak olursa bizim doğuştan var yani kanımızda. Bir ilkokulda okumuş bir 

çocuk mutlaka bir güreş yapmıştır yani. Mutlaka evde dere kenarında, köyde 

kentte güreşmiştir yani kişi.”(Hayri, y.g) 

Ata sporu mitinin güreşçi kimliğinin inşasına nasıl etkidiği ayrı bir boyutu 

oluşturmaktadır. Burada güreşe atfedilen milli nitelik, sporcuların da “Türk 

gelenekleri” olarak ifade edilen büyüğe saygı ve küçüğe sevgi gösteren, ulusal 

gelenek ve göreneklerin taşıyıcısı, yeniden üreticisi “güreşçi” anlatısında öne 

çıkmaktadır.  

 

4.2.5. Đdeal Güreşçi: Tanımlanan Kişilik Özellikleri 

Milli kökenle bağlantılı kurulan kimliğin diğer bir parçası ideal kişilik 

özellikleriyle güreşçileri tanımlamayı içermektedir. Güreşe ait değerler olarak 

tanımlanan kişilik özellikleri ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu özellikler dayanağını 

hem güreşin kendi içindeki hem de köydeki geçmiş değerlerden almaktadır.  

Sancar (225) çalışmasında erkekliğin basitçe para ile özdeşleşmediğini, 

cinsiyetlendirilmiş bir erkeklik icrasının ortaya çıktığını ve örneğin aile babası 

olmanın, içkiden, kumardan, serserilikten ve başka kadınlardan uzak durmayı 

gerektiren bir performans olduğunu belirtmektedir (s. 66). Çalışmamızda benzer bir 

biçimde ideal bir güreşçi erkek tanımlanırken iyi ahlaklı olmak cinsel ahlak 

üzerinden tanımlanmıştır, sigara, içki içmeyen ve dışarıya gitmeyen yani ailesi 

dışında pavyon gibi yerlerde bulunmayan erkek olarak tanımladıkları bir güreşçi 

idealinden bahsetmişlerdir.  
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Güreşçiler söylemlerinde ideal güreşçi erkeği, sıklıkla büyüklere saygı duyan, 

dolayısıyla güreş içindeki hiyerarşik kurallara uygun davranan kişi olarak 

tanımlamıştır. Ayrıca yine mütevazilik gibi değerler sıklıkla tekrarlanmıştır. Güreşte 

yüceltilen erdemler olan, geleneklere uymak ve büyüklere saygı duymak, sporun 

kendi kültürü içinde ifade edilmektedir. Birey vurgusundan çok kolektif kimlik 

vurgusu öndedir. Güreşte bu söylemin kökenlerinden biri Osmanlı Đmparatorluğu 

döneminde fütüvvetler ya da ahi birlikleri olarak adlandırılan birliklerdeki 

değerlerdir.  

Ahilerin değerleri bu dönemde tasavvuftan beslenmektedir ve meslek 

gruplarının birliği olarak vücut bulan fütüvvetler (meslek birlikleri)  ya da ahi 

birlikleri olarak adlandırılan yapılar içinde güreşçilerin de yeri bulunmaktadır. 

Geçmiş dönemin kültüründe fütüvvet kelimesi, tanımlanan özelliklere göre genç, 

yiğit, cömert gibi manalar taşımakta ve ayrıca gençlik, kahramanlık ve cesaret 

anlamına gelmektedir. Fütüvvet hareketlerinde ise fedakarlık, diğerkamlık, iyilik, 

yardım, insan severlik, hoş görü ve nefsine söz geçirme gibi özellikler fütüvvet 

kelimesinin anlamlarına dahil olmuştur (285). Herkesle barışık olma, sofrasında 

herkesi eşit görme, yardımdan kaçmamak gibi özellikler de bu değerlerin içindedir. 

Bu anlayışın içinde tevazu ise öne çıkan bir gerekliliktir. Güreşçilerce de sıkça dile 

getirilmiş bu ahlaki anlayış, Anadolu’da etkili olmuş tasavvuf kültüründen 

etkilenmiştir (285). Yine sözünde durmak, az konuşmak, kibirli olmamak ve alçak 

gönüllü olmak gibi nasihatler de bu mesleki birliklerin kurallarının ve ahlaki 

kodlarının yazılı olduğu fütüvvetname’de bulunmaktadır. Bu özellikler güreşçilerce 

de olması gereken özellikler olarak sıklıkla dile getirilmiştir.  

Güreşte ahlaki değerler olarak ifade edilenler tekke geleneğinden gelen 

geleneksel değerlerden etkilendiği gibi aynı zamanda kırsal bölgede eril değerlerden 

de etkilenmiştir. Görüşmeciler yukarıda bahsi geçen değerleri tekrarlarken sıklıkla 

bunu köye atfederek tanımlamaktadır. Toplamda bu iki kültürün iç içe geçmesiyle 

oluşan güreşe ait kültürel değerler ideal güreşçi erkeğin özelliklerini 

tanımlamaktadır. 

Onur sadece bedensel olarak güçlü olmanın yetmediğini, aslında olması 

gereken farklı erkeklik değerlerinin de bu bedensel güçle tamamlanması gerektiğini 
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“Yok ya. Vücutla olmuyor ki bu iş. Yürekten gelmesi gerek, ciğerden gelmesi lazım. 

Yapabilmek lazım.” sözleriyle ifade etmiştir.  

Hayri, saygı görmek için başarının güreşin değerlerine sadık olmaktan sonra 

geldiğini belirtmiştir: 

“Var öyle insanlar var. Güreşin yanı sıra arkadaşlık ilişkileri de çok önemli. 

Yani kişinin daha önceden de söyledik ya, oturması kalkması insanlarla 

ilişkileri çok önemli yani. Tabii ki kişi kendisini ispatladığı zaman olumsuz 

anlamda selam veriyor gidiyor, fazla muhatap olmuyor, oraya gidiyor, 

buraya gidiyor böyle konuma düşmek zordur yani, böyle arkadaşlar var yani. 

Ben de öyle bir konumdayım ama ben o konumda olduğuma inanmıyorum. 

Toplumda iyi kötü yerimiz var yani. Güreşte başarı insanlıktan ikinci planda 

gelir. Saygı sevgi ilişkiler oturma kalkma bunlar daha çok önemli.” (Hayri, 

y.g) 

Güreşçilerin kişiliğine dair en çok vurgulanan noktalardan biri diğer 

sporculardan farklı oldukları ve Türk milletinin değerlerini temsil ettikleridir. 

Güreşçilerin vurguladığı noktalardan biri güreşçilerin ahlak kurallarının Đslamın ve 

Türk ulusunun kurallarına göre belirlendiği ve bunlarla uyuştuğudur. Küfürlü 

konuşmamak gibi kuralların yanı sıra yaş hiyerarşisini gözeterek hareket etmek 

sıklıkla öne çıkarılmaktadır. Ayrıca zayıfa yardım etmek, merhamet göstermek de 

önemsedikleri özellikler arasındadır.  

“Güreşçilerin tabii ki farkı var. Güreşçilerinin ahlakı Türk ahlakına Đslam 

ahlakına tıpatıp uyuyor. Bazı mesela bu ortamda soyunurken kesinlikle 

soyunmazlar, adaba aykırı bir şekilde havlularını tutarlar. Birbirleriyle 

konuşurken kesinlikle küfürlü ağır konuşmazlar, tabii ki yapanlar vardır, bir 

tane sivrilen olacak kalabalıkta. Ben askerde öbür sporlarda öyle çok kötü 

belden aşağı küfürler gördüm ki, kendimden ayrıca güreş yaptığım için onur 

duydum gurur duydum. Güreşçi saygılıdır. Büyüğün el öpmek veya önünde 

eğilmek bir saygı şekli değildir bazıları için ama güreşçi onu …edinmiştir. 

Annesinden babasından elini öperek görmüştür. Bir büyüğünü gördüğü 

zaman ayağa kalkmak, bir elini öpmek, ya da eğildiğinde kendini küçük 

hissetmez, tersine bununla gurur duyar. Tabii ki bir tokalaşmak, elini öpmek 

yerine de olabilir bazıları için, kendi görüş açısına göre. Ama güreşçi bir 
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yaşlı geldiğinde arkasını dönüp oturamaz. Yolda bir yaralı bir dilenci 

gördüğünde ne olur yardım edin dediğinde, arkasını dönüp gidemez. Şu 

kadar bir yufkalık vardır, kesinlikle yardım etmeye çalışır. Bu geçmişimizden, 

anlatılanlardan gelir. Güreşimizin peygamber sporu olmasından gelir. Ne 

bileyim peygamber efendimiz Hazreti Hamza’dan mertlik yiğitlik gelir, onun 

gibi olmaya çalışan bir sürü insan var. Allah için bugün ne yaptık, tabii ki 

olamayız onun gibi. Ama sünnet bir spor yapıyoruz. Onun ağırlığını 

taşıyoruz. Az da olsa yapmaya ahlakımızı korumaya çalışıyoruz. Ahlak 

anlayışımızı buna göre düzenliyoruz. Küçük insanın benden ne eksiği olabilir 

ki sadece dünyada bazı başarılar elde etmişim ama ben saygı görmedikten 

sonra insanlardan ne fark eder. Ben sorsam nasılsınız desem, Mesela Hamza 

Yerlikaya nasılsınız hocam, dersleriniz nasıl dediğinde, olimpiyat şampiyonu 

ama insan demez misiniz?”(Ferhat, y.g) 

Köyde varolan özellikle kendinden yaşça büyüklere saygı duyulması gereği 

Đsmet tarafından da belirtilmiştir. Kendinden genç güreşçilere örnek olması 

gerekliliği de ifade edilmiştir:  

“Đyi bir güreşçi, ne kadar iyi olursa olsun ilk önce ahlaklı olmalı. Saygı, 

sevgiyi bilmeli. Birisi şampiyon olur şımarır, kimseyi tanımaz. Birisi 

şampiyon olur, aynı olduğu gibi kalır. Kişiliğini kaybetmemek, yani 

şımarmadan kastım, bazısı şımarır, kendini alkole verir, sigaraya verir. 

Sporcunun kendini koruması lazım her şeyden önce, uyuşturucu almamalı.” 

(Đsmet, g.g) 

Güreşçilerin küfür ya da saygısızlık olarak görünen davranışlardan uzak 

olacağı Ayhan tarafından belirtilmiştir: 

“Daha çok düzgün/Türk. Mesela, abartısız söyleyeyim, benim çocuklarım, şu 

anda 30 tane çocuk var …  en ufağı 10 yaşında, en büyüğü 20 yaşında. En 

ufağında bir küfür veya size karşı bir saygısızlık olma şansı hiç yok, mümkün 

değil. Böyle, ama birtakım böyle çatlaklıklar oluyor, her sporda da oluyor. 

Bazen olabilir. Küfür mesela, kötü söz, saygı. Diğer kötü alışkanlıklar, 

sigara, içki, kumar vesaire.” (Ayhan, e.g, ant) 

Mertlik ve sözüne güvenilirlik önemli bir vurgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır: “Pehlivan demek zaten, eskiden pehlivan diye mert, sağlam, dini, imanı 
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her yönüyle sözüne güvenilir, sözünün eri insan manasında kullanılıyormuş” 

(Cüneyt, y.g).  

Güreş alanında bulunan hiyerarşik değerlerin kişiliğin bir parçası olması 

gerektiğini yineleyen Semih, Türkiye’de genel olarak köy ve kasabalarda erkeklerin 

sahip olması beklenen yiğitlik, mertlik, sözüne güvenirliliği her güreşçinin sahip 

olması gereken özellikler olarak belirtmiştir: 

“Güreşçinin kişiliği en önceki kendisine saygısı olacak. O sahadaki her 

insana her yaşlıya da saygısı olacak. Antrönere hakeme. Davulcusuna 

yağcısına. Çok saygılı hoş görülü olacak. Bir espriyi yerine göre hoş görüyle 

yaklaşması lazım. Seni örnek gördüğü için alttan gelen, senin örnek olman 

lazım. Karakterinin sağlam olması lazım. Oturmayı kalkmayı bileceksin. Ben 

20 yıldır buradayım bir kişi bir şey desin ben anahtarı bırakır çeker giderim 

yani. Niye yaşadığın yer çok önemli. Adam geliyor, çocuğunu getiriyor, 

güreşçi olmasını istiyorum senin gibi diyor. Onun sorumluluğu var. Mert, 

yiğit, sözünün eri. Her şeyi teslim et aynen geri alırsın. Eskiden daha öyle. 

Şimdi yavaş yavaş o özümüzü kaybediyoruz. Sadece güreşte değil, iş 

konusunda da aynı.” (Semih, y.g). 

Timur da benzer cümlelerle güreşçilerin kişiliğini tanımlamıştır: 

“Özellikle bizim sporda pehlivan sözcüğünün anlamını biliyor musunuz siz? 

Pehlivan mesela yalnızca güreşle uğraşan insan değilmiş, ata binen de ok 

atana da denirmiş. Güvenilir, doğru sözlü insanlara pehlivan denmiş daha 

sonra, kimi yörelerde heybetli insanlara denmiş. Ama daha sonradan gide 

gele yalnızca güreşle uğraşan insana denmeye başlamış. Pehlivanın asıl 

anlamı, güvenilir, sözüne inanılır, güçlü, yiğit, mert insan anlamına gelir.” 

(Timur, y.g) 

Geleneksel güreşlerin hala popüler olduğu kentlerde güreşçilerin hayatları 

seyirciler tarafından denetlenmekte ve geleneksel değerlere uygun olarak hareket 

etmesi beklenmektedir: 

“Yediğine, içtiğine, oturduğuna, kalktığına, konuşmalarına, kılık kıyafetine 

dikkat etmek zorunda. Bunun aksi bir şey oldu mu zaten sizi sevenler veya 

seyirciler hemen etiketi yapıştırıyorlar. O yüzden çok dikkat etmemiz 

gerekir…Antalya seyircisi bilir. Her şeyini bilir güreşçinin. Sporcu insan 
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örnek olmalı. Özellikle biz başpehlivanlar. Biz bir camiayı temsil ediyoruz. 

Yağlı güreş olduğu zaman, diyelim ki izlediniz, protokol iner, başpehlivanla 

fotoğraf çektirir. Başpehlivan bütün güreş camiasının temsil eden insan 

demek. O yüzden bizim yaşantımıza hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz 

lazım.” (Timur, y.g) 

Ayhan her ne kadar bulunduğu kasabanın köylerinde güreş kültürü yaygın 

olsa da diğer köylerde ve kasabadaki ailelere güreşi kendisinin tanıttığını ve 

tanıtırken çocukların ahlaki değerleri öğrendiği bir ortamda yetiştirilmesinin etkili 

olduğunu ifade etmiştir: 

“Şimdi biz buna dokuz yıl önce başladık burada. Herkes güreşi dövüş 

biliyordu, yani anneler çocuğu göndermiyordu, benim çocuğum dövüş 

yapacak. Bir taraf kırılacak, bir taraf dökülecek diye. Biz bunu aştık biliyor 

musun. Bunu biz aştık, artık herkes güreşi ….’da şöyle biliyor: Çok ahlaklı 

çocuğun düzelmesini, gelişmesini sağlayan en güzel yol bu.” (Ayhan, e.g, ant) 

Antrenör olan Ayhan kendi takımındaki çocukların ahlaki gelişimiyle ve belli 

değerleri öğrenmesiyle özellikle ilgilendiğini belirtmektedir. 

Güreşçiler için güreşçinin belli ahlaki değerlerin sürdürücüsü olması güreş 

kültürünün bir parçasıdır. Güreş camiasına girdikten sonra genç güreşçilerin güreşin 

manevi değerlerini öğrenmesine önem verilmektedir. Güreşçilerin değerlerinin nasıl 

olması gerektiği ve bunun başka bir popüler spor olan ve yine yoksul ailelerin tercih 

ettiği futboldan farkları önemli bir eski güreşçi olan Satılmış tarafından şöyle ifade 

edilmiştir:  

“Bizim güreş eğitim merkezi 24-25. Kimisi amaca uygun istediğin faaliyetleri 

veriyor, kimse istediğin amaca uygun faaliyetleri gösteremiyor. Şimdi son 

yıllarda daha görgülü daha medeni, diyeceksin ki eskiler çok mu görgüsüzdü. 

Hayır o da kendi bildiğince elinden geleni yaptı. O günün şartlarında bir 

hizmet vermek istedi ama biz bunun kalitesini biraz arttırmak istedi. Başarı 

bizim için ikinci planda. Milli manevi değerlerini alsın, devlete karşı olmasın. 

Bizim için en önemlisi devlettir. Devletçiliğinden asla taviz vermeyecek. Ama 

Türkiye’de sadece milli manevi değer dediğiniz zaman anlamaz. 

Toplumumuzun anladığı dildir. Milli manevi değer dediğimiz zaman inanç 

yönünden de anlaşılabilir ama devletçilik dediğimiz zaman o başka bir 
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şeydir. Bu ikisinin bir arada olması gerekir. Bu ikiden fazla özellikte vasıfta 

insan yetiştirmesi önemli bizim için. Çabamız bunun için. Çocuk çok ahlaksız 

olmuş, ama çok başarılı olmak istemiş bizim için bir önemi yok.  Futbolla 

taban aynı. Onlar da fakir gariban aile çocukları, güreşçiler  fakir gariban 

aile çocukları ben hiç zengin olup da futbol oynayan görmedim. Örneği de 

yok ama bizde biraz daha değerler ön plandadır. Bu değerlerin yitirilmemesi 

çok önemli. Devletçik milli manevi değerler bizim olmazsa olmazıdır.” 

(Satılmış, e.g, idareci). 

Genç güreşçiler yetişkin güreşçilerden farklı olarak bir güreşçinin kişiliğinin 

nasıl olması gerektiğini yaşadığı koşullarda nasıl olması gerektiği üzerinden de 

anlatmıştır. Yatılı okullarda kalan güreşçiler burada koyulan düzen kurallarına 

uymanın, iyi bir güreşçi olmak için gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bunun sebebi 

kalmış oldukları yerde düzenin sağlanması gereği gibi görünmektedir. Bunları 

anlatansa Ağabeyler yani kendilerinden yaşça büyük, birlikte kaldıkları kişilerdir: 

Hamza: “Disiplinli güreşçi, teknik varsa da tertipli düzenli. Mesela aslan 

yattığı yerden belli olur yatağını düzeltir. Tertipli düzenlidir saygılıdır.”  

Đlknur: “Burada nasıl anlatıyor ağabeyleriniz.” 

Hamza: “Đşte düzenli, büyüklerimize saygılı namazlarımızı falan kılmamızı 

anlatıyorlar. Namazlarımızı kılıyoruz.” (Hamza, g.g) 

Manevi yönden temiz olması gerektiğini belirten Hamza aynı zamanda dış 

görünüşüne de özen göstermesi gerektiğini belirtmiştir. buna göre iyi bir güreşçi hem 

dış görünüşünde hem de içinde temiz olmalıdır: “Sakalına bıyığına dikkat etmesi 

gerekir. Temiz olması gerekir. Hem manevi yönden hem dıştan temiz olması gerekir. 

Uzun saçlı olsa kötü gözle bakılır.” (Hamza, g.g) 

Nihat tarafından da kısa ve öz bir biçimde büyüklerinin söyledikleri 

tekrarlanmıştır: 

“Güreş eğitim merkezinde aynı, anlattıklarım gibi. Zaten onlardan 

duyduklarımızı yaşananları anlatıyoruz. Orada da büyüğü küçüğü yani, 

hocamız vardı bizim. Bazen antrenmanda böyle antrenman yerine konuşma 

yapardı. Pazartesi antrenman Salı günü fikir anlatırdı. Aynı böyle 

büyüğünüze küçüğünüze saygılı. Yani güreşte yapılması gerekenler …saygılı 

olması lazım. Büyüğünü küçüğünü bilmeli.”(Nihat, g.g) 
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Antalya’da yapılan çalışma sırasında özellikle güreşin önemli yere sahip 

olduğu dağ köy ve kasabalarında güreşçilerin yerinin önemli olduğu belirtilmiştir: 

“Peki pehlivanın nasıl bir yeri vardır Elmalı’da. Pehlivan saygılıysa o saygı 

görür, ama saygılı değilse saygı görmez. Zaten bizim güreşçilerimiz 

saygılıdır. Sosyal ilişkisinden gelen bir düzen var. Ona göre saygılıdır. Ama 

içlerinden 10 tanesinden bir tanesi çıkabilir” (Tamer, idareci) 

Burada da yörenin kurallarına uymak saygınlığı kazanmanın ve “adam” 

olmanın ölçütlerindendir. Bu noktada Hayri’ye göre, varolan erkeklik değerlerinin 

sahiplenilmesi ve yeniden üretilmesi güreşteki başarıdan daha önemlidir: 

“Güreşçi dışında sporcuda ahlak olması lazım. Tertip düzen buna 

eklendiğinde başarı kaçınılmazdır. Kişilik olarak işini sevmeli. Güreşini 

sevmeli. Yaptığı spor dalını sevmek zorunda. Ve o spor dalının gerektirdiği 

kurallar neyse. Nasıl oturması gerekiyorsa, nasıl davranması gerekiyorsa. 

Mesela bir çırağın ustalarının yanına gidip selam verip ellerini öpmesi 

gerekiyorsa. Yapması gerekiyor. Başarılı olabilmek için bunlar da çok 

önemli. Ama kişi geçiyorsa görmezden geliyorsa, burada işte bunlar böyle 

derler yani. Yarın bir gün sahaya inecek güreş yapacak, kimsenin ilgisi 

alakası da olmaz ona. Bu çok önemlidir yani. Pehlivan olmuş ama adam 

olamamış imajını bırakmayacak. Pehlivan olamadı ama bu adam. Bu 

başarıdan daha önde gelir. Saygı sevgi. Adam dediğim oturmasını kalkmasını 

sevmesini saymasını bilmek yani. Adamlık yoksa maddi açıdan neyin olduğu 

değil yani.” (Hayri, y.g)  

Kazım’a göre güreşçiler arasındaki saygı ilişkisi güreş alanından olmayanlar 

tarafından yanlış yorumlanmaktadır. Burada köy kültürü ve daha önce bahsedilen 

fütüvvet değerlerinden gelen özellikler kentteki saygı gösterim biçimlerinden 

farklıdır ve kırsal bölgedeki değerleri temsil etmektedir fakat bu kentliler tarafından 

biat etme olarak adlandırılmaktadır.: 

“Kırsal kesimde üniversite şansının olmadığını, güreşin bu anlamda bir şans 

yarattığından bahsediyor. Kır kültürü içinde saygısını gösterme biçimleri 

kente geldiğinde biat olarak algılanıyor. Bu da görüşmeci tarafından eziklik 

olarak tanımlanıyor. Saygıyı tanımlıyor ve bunu geleneklerine sahip çıkma 

olarak yorumluyor.” (Kazım, e.g) 
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Bugün güreşçiler için geleneksel erkekliğe dair söylenenler büyük oranda 

sembolik olarak devam etmektedir. Her ne kadar hiyerarşik ilişki halen mevcut olsa 

da köydeki anlamıyla usta çırak ilişkisi eski anlamıyla azalmaya yüz tutmuştur. 

Bugün köyden gelmiş olsalar da güreşçiler kentte başarılı bir hayatın hayalini 

kurmaktadır ve güreş bu umutla yakın ilişki içerisindedir. Küçük yaşlarda güreş 

eğitim merkezleri ve güreş kulüplerinin genç takımlarında yaşanan hiyerarşi ile 

köylerdeki hiyerarşinin anlamı farklılaşmaktadır. Yağlı güreşler ve minder güreşinde 

yaşa dayalı hiyerarşi hala bir norm olarak önemini korurken, bunun dışına çıkan 

davranışların arttığı belirtilmiştir.  

Bugün güreşçilerin kişiliğine ilişkin söylenenler belirli bir örüntü oluştursa da 

aslında pratikte bir değişim olduğu ve eskiye oranla değişim yaşandığı iddia 

edilmektedir: 

“Bugün yozlaşma var. Bugün 70’lerin insanlarıyla 2000’lerin insanları 

arasında dağlar var. Daha oturmasını saygıyı bilen, örnek alınacak kişilerdi. 

Ben öyle değerlendiriyorum. Đnsanlarımız robotlaşıyor, bu değerlerden 

uzaklaşıyor. Yağlı güreşte usta çırak ilişkisinin mutlaka öğretilmesi, o sahada 

tatbik edilmesi lazım .” (Hamdi, e.g, ant) 

Güreşçilerin kişiliklerine ve yaşam tarzlarına dair yaptıkları konuşmaları ve 

iyi güreşçinin nasıl olmasına dair söylediklerini doğru bulmadığını söyleyen Ahmet, 

güreşçiye özel karakter özelliklerinin olamayacağını, ancak sporcunun olması 

gereken özelliklerinden bahsedilebileceğini söylemektedir. Minder güreşinden yağlı 

güreşe geçen Ahmet, usta çırak ilişkisinden gelmediği için yağlı güreşin ruhuna 

ilişkin konuşamayacağını ve yağlı güreş efsanelerine inanmadığını belirtmiştir. 

Ahmet yağlı güreşçilerin seyirciyle ilişkisini anlatmıştır:  

“Bir de muhabbet isteyen var. Her birinden şey ister. Takılır. Bizde usta 

çıraklık olduğu için saygı ön planda olduğu için o evde görmediği saygıyı 

bizden görüyorlar. Çünkü biz mecburuz. Mecburuz da değil de biz de saygı 

istiyorsak, öyle bir durum oluşuyor. Bu işin ruhunda var.” (Ahmet, y.g) 

Timur, itikat sahibi insan olmasının yanında, eski baş pehlivanların tavırlarını 

hem seyirciye karşı başpehlivanlığın gerektirdiği biçimde davranmak isteği hem de 

rakiple aralarındaki psikolojik mücadeleye bağlamıştır: 
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“Yok, gelemezmiş derken, şimdi şöyle bir çekinti var. Biz de yanaşamazdık 

eski büyük ağabeylerimizin yanına, acaba gitsek ne der. Biraz eskiler 

kendilerini böyle kasarlarmış, ben başpehlivanım. Biraz da seyirciye şey 

havası vermesi lazım, rakip oldukları için, ayrı oturacaklar mecbur böyle 

duruş, tarz mı diyeyim artık.” (Timur, y.g). 

Güreşçilere ilişkin mitlerin söylem düzeyinde devam ettiği görülmektedir 

fakat dayanışmaya ilişkin söylenenlerin gerçekliği gerçekten yoksul ve bir başına 

çocukların yaşadığı deneyimle sorgulanabilmektedir. Sadece güreşçi oldukları için 

değil, ama aynı zamanda birbirlerinden başka kimseleri olmadığı için merkezlerde 

kalan erkek çocuklarının güçlü bir dayanışma ağına sahip oldukları görülmüştür. 

Bunun dışında güreşçiye ait olması gerektiği söylenen özelliklerin özellikle büyük 

şehirlerdeki kulüplere transfer olarak bu şehirlerde yaşamaya başlayan güreşçiler için 

geçerliliği olmadığı, fakat söylem düzeyinde sürdürüldüğü gözlenmiştir. 

“Dediğim gibi, saygı sevgi. Biz mesela burada yıkanıyoruz, ama suyu bu 

taraftan alıyoruz. Çünkü sıcak sular elektrikli, termostat veya şofben, oradan 

alıyoruz bu tarafta yıkanıyoruz. Yıkanma yerimiz orası. Bu arkadaş giriyor, 

orada kendi özel olarak yıkanıyor. Bunu yapma dedik mesela. Çünkü 

girilmeyecek bir yer. Çünkü orası yağlı şekilde girmenize imkan vermeyen bir 

yer, ama arkadaş bunu yaptı. Sonra dedim, yağ tenekemiz var, onu birine 

verdi. Gene büyük bir pehlivan ağabeyimiz ona verdi. Biz kendi cebimizden 

almıyorduk, onu da bize bir sponsor arkadaşımız var o alıyor. Sen bunu 

kalkıp nasıl başkasına verebilirsin. Sonra güreşte, bırakma dediğimiz halde 

güreşi bıraktı. Sıkı güreş yap diyorsun, gidiyor öbürüne güreş bırakıyor. 

Güreşi bırakma, şimdi anlaşma diyelim. Anlaşma olmuyor mesela … doğru 

konuşmak gerekirse anlaşma illa var.” (Timur, y.g) 

Geleneksel erkeklik içinde güreşçiler/pehlivanlar yiğitlik timsalidir, ideal 

erkektir. Sözüne güvenilir, yiğit ve dürüsttür. Bu mit birçok güreşçi tarafından da 

tekrarlanmıştır. Güreşin tekke kültürü içinde fütüvvet örgütlenmesinin bir parçası 

olarak bu zamanın değerlerine kadar uzanan tarihinin izlerini taşıyan bu mitler alanda 

tekrarlanmakta ve mitin beslenmesi sağlanarak bu spora atfedilen anlamlar ve önemi 

pekiştirilmektedir. Özellikle güreş seyircisi köylü erkekler için güreşin bir parçası 

olarak görülen ve güreşçilerin taşıması beklenen bu özellikler, görüşülenlerin büyük 
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bir bölümü tarafından ideal güreşçi özellikleri olarak tekrar edilmiştir. Eski bir 

grekoromen güreşçisi ve uzman olan Soner ise bu özelliklerin aslında artık alanda 

geçerlilik taşımadığını ve eskide kaldığını belirtmiş, öne çıkarılması gerekenlerin 

evrensel olarak sporcularda aranan özellikler üzerinden tanımlanması gerektiğini 

belirtmiştir. Bu anlamda doğrudan güreşe özgü ve burada ideal erkeği işaret eden bir 

tanımlama yerine, Soner’in evrensel ve cinsiyetsiz gördüğü (elbette buna ilişkin de 

literatürde çok sayıda tartışma mevcuttur ve kuramsal çerçeve bölümünde 

aktarılmıştır) disiplinli, çalışkan ve hırslı olarak belirttiği sporcu özellikleri üzerinden 

güreşçilerin de tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Her ne kadar yukarıda belirtilen 

değerleri tekrarlasalar da Soner’in ifadesine yaklaşan bir biçimde sporcuda aranan 

özellikleri de ekleyenler ise güreş eğitim merkezlerinde kalan genç güreşçilerdir. 

 

4.3. Yüceltilen Erkek Bedeni: Güreşçilerin Bedeni 

Sporun doğal bir etkinlik olarak görülmesi karşısında, Bourdieu (30) onun 

sosyo-tarihi özgüllüğü üzerinde durmaktadır. Modern spor, toplumsal taleplerle 

buluşan bir arz olma niyetiyle oluşmuştur, kurumların ve öznelerin oluşturduğu 

kompleks sistem içinde görece otonomdur. Adölesanları kontrol etmek için ya da 

estetik ve hedonizmi karşılamak için sporun önemli işlevleri vardır. Eğilimlerden 

bahsedildiğinde, bedensel heksiz yani bedenin sahip oldukları onun karakterini ve 

sınıf habitusunu temsil eden erdemleri sembolize etmektedir (Noble ve Watkins, 

2003).  

Hearn (124) de alt sınıflardan erkekler için bedenin önemine dikkat 

çekmektdir. Hegemonik erkeklik kavramı üst sınıf erkeklik değerlerinin sınıfsal 

konumlarının kuruluşundaki rolüne dikkat çekmektedir. Bu anlamda akılcılık, 

sorumluluk üstlenme, beceri, yönetme yeteneği sermayeyi yönetecek kişilere sahip 

niteliklerdir. Bu tür özelliklerin sınıfsal gerekler olduğu kadar cinsiyet temelli de 

olduğu, erkeklere özgü nitelikler olarak kodlandığı malumdur. Sınıfsal farklar ile 

farklı erkekliklerin ilişkilenmesi açısından bakıldığında, emekçi sınıf mensubu 

erkeklerin kas gücü ve bedensel güçlülük ile temsil edilen erkeklik tarzı ile orta sınıf 

profesyonel meslek sahibi erkeklerin teknolojiye dayalı uzmanlık bilgi ve becerisi 

üzerinden temsil etmeyi tercih ettikleri erkeklikleri arasında bir ortaklıktan çok bir 

zıtlık söz konusudur (124; 55-7). 
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Yukarıda sınıfsal konumla sporun ilişkisinin anlatıldığı bölümde de 

belirtildiği gibi güreşçiler için beden önemli bir sermayedir ve güreşçinin bedeni 

dediğinizde o aynı zamanda köy kültürünü, taşra kültürünü temsil eden bir bedenden 

bahsetmek anlamına gelmektedir. 

Ayhan kırsal bölgeden gelen çocukların ve özellikle belli bölgeden gelenlerin 

beden yapısının genetik olarak güreş için uygun olduğuna inanmaktadır: 

“Bir de bizim özellikle üzerinde durduğumuz sporcu … işte kolları ne kadar 

uygun. Bakıyoruz, daha çok uygun. Özellikle burada, Çarşamba bölgesi için 

söyleyeyim. Salıpazarı, Ayvacık ve Çarşamba’nın köylerine gittiğinizde 

çocukları bulduğunuzda sadece bunu işlemek yeterli. Kuvvetlendirmenize 

gerek yok … Şimdi çocuk normalde doğduğunda zaten böyle bir yamayı 

çıkıyor. Antrenmanını yapmış oluyor. Mutlaka … kollar da kuvvetli. Sadece 

işlediğiniz zaman hemen çıkıyorlar. (Ayhan,, e.g, ant).”  

Her ne kadar özellikle minder güreşi ve karakucakta beden biçimleri 

değişiklik gösterse de sembolize ettikleri anlamında düşünüldüğünde akla gelen 

beden, güçlü heybetli bir bedendir: 

“Biz o demirciydi adam. Bunlar zaten güce dayalı işler. Oğlu da mesela 

demirciydi onun, o da pehlivandı. Güce dayalı bunlar…. Ağacını 

budayacaksan Mıstık pehlivan onu duyduğu zaman Ordulu Mustafa, Davut 

Kırkpınar’a falan hazırlanırken böyle hazırlanırlardı, onu ben çok iyi 

biliyorum. Yaşlı kurtlar bu dutu gelir biraz yukarıdan keser. Hem iş yapmış 

olur, hem antrenman yapmış olur. Bazen biz dibek döverdik. Buğday. Onun 

mısır var ya mısırı taşa koyarsın. Bulguru döversin keşkeklik olur, mısırı 

döversin çorbalık olur. Ucu tokmakla döveriz sallayarak vurursun bu kaslar 

gelişir, köyün bulguru da olur. Gençler bunu yapardı. Arada aramızda bilek 

güreşleri yapardık, ellerimiz güçlenirdi, vücudumuz kaslanırdı.” (Faruk, e.g) 

Erkekliğin hegemonik değerleri toplumdan topluma değişiklik gösterdiği gibi 

aynı zamanda bir toplum içindeki farklı sınıflar ve toplumsal kurumlar arasında da 

farklılık gösterebilir. Güreşte hem sporun kendine özgü değerler içinde gücün önemi 

hem de alt sınıflar ve kırsal alanda yaygın olan bu sporun bu alanlardan taşıdığı 

erkeklik değerlerinin etkisiyle fiziksel güçlülük ön plana çıkan bir erkeklik değeri 

olarak karşımıza gelmektedir. Güreşçilerin toplumsallaşma süreçleri erkek bedeninin 
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yüceltilmesi ve güzellemesini içermektedir. Fiziksel güç ve kaslılık, güreş içinde 

geleneksel erkeklik değerleri ile birleşmiştir. Bu anlamda, üst bedenin gücü ile 

orantılı, bir boğayı deviren güreşçi profili bu spor içinde değer kazanmış, hikayesinin 

bir parçası haline gelmiştir. Pehlivanlarla ilgili mitler geleneksel güreşin içinde 

erkekliğin nasıl yüceltildiği ile ilgili son derece kullanışlı ipuçları barındırmaktadır. 

Güreşçi fiziksel gücüyle erkekliğini sergilemektedir. Bu gücün sergileniş biçimi 

bedensel gösterimler kullanılarak yapılırken, er meydanı olarak nitelendirilen yağlı 

güreş meydanı bunların gösterildiği alanı oluşturmaktadır. Burada, geleneksel 

erkekliğin en önemli varlığı olarak görülen bedensel güçten başka hiçbir belirleyenin 

olmadığı ileri sürülen bir alanda eşit bir biçimde mücadele etmek ve erkekliğini 

ispatlamak anlamına gelmektedir: 

“Sadece güçlü olanın kazandığı bilenin işi götürmediği. Er meydanı adı 

üstünde erlik er meydanı dediğin zaman güçlü olan kazanır. Oyunlar mesela 

futbolda olduğu zaman. Bilgi yarışması yapıyorsun, bir sürü masa başı işler 

var. Orada öyle işler yok. Güçlü olan kazanıyor.” (Faruk, e.g). 

Alan çalışması içinde takip edilen yağlı güreş festivalleri sırasında da alt 

boylarda güreşen erkek çocuklarının bedenlerini sergileyiş biçimleri gözlenmiştir: 

“Güreş alanında küçük güreşçiler var. 6 yaşında bir güreşçi çocuk alanda dolaşıyor, 

kollarını şişirmeye çalışıyor, dik ve sert bakışla ve yavaş yürüyor” (Şabanözü güreş 

festivali, alan notları, 07.06.2009). 

Güreşçiler içinde de özellikle yağlı güreşçiler bedensel görünümleriyle 

anılmaktadır ve bedensel görünümleri bu güreşteki erkekliği sembolize etmektedir. 

Muzaffer yağlı güreşlerde bedenin güzelliğinin sergilendiğini ifade etmiştir: 

“Karakucakta yağlı güreşin görselliği daha farklı. Yağlandığın zaman daha güzel 

görünüyorsun.” (Muzaffer, y.g) Fakat burada yağlı güreş dendiğinde akla gelen 

başpehlivanlardır.  

Güreşçilerin iri ve heybetli görünmesi beklentisini Metin şu anısıyla 

örneklemiştir: 

“Güreşe baktığın zaman hep başpehlivan anlaşılıyor. Şimdi başımıza gelen 

bir olayı anlatayım. Milli takım kamplarına gittiğimiz zaman işte Mahmut 

Demir ve Ahmet Ünel aynı dönem içinde Avrupa şampiyonu oldular ikisi de. 

Bir yağlı güreşe davet edildik, birisi 52 kilogram. Biri ağır sıklet. Đşte cazgır 
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anons ettiğinde dünyayı titreten iki Türk diye anons ettiğinde Ahmet Ünel 

1.40 52 kilo insanlar bu muymuş dediler, Mahmut Demir dediğinde herkes 

alkışladı. Pehlivan deyince gösterişli, tuttuğunu koparan suyunu çıkaran. 

Halkın gözünde bu var, güreşçi kavramıyla pehlivan kavramı arasında bu 

fark var.” (Metin, e.g, ant) 

 Semih başpehlivanların görüntüsünün önemli olduğunu ve kendine dikkat 

etmesi, o görüntüyü yansıtması gerektiğini belirtmiştir: 

“Aşağıdakiler yakışmıyor bir de. Göz zevki var. Doğanın bir güzelliği var. 

Đnsanlar söyledik güreşçinin o sahaya çıktığın zaman senin görünüşün 

heybetin, yakışması lazım o sahaya. Onlar kendilerine dikkat etmediği için. 

Hepsi başta değil. Başta kalanların bir bölümü de bakmışlar ki bu iş biraz 

zor. Söz sahibi olamaz, iddialı olmak önemli. 60 başpehlivan var ama 20 

tanesi iddialıdır. Bence iddialı da olsan, olmasan da, sen seyirciye bir şey 

sunuyorsun, yürüyüşünle, görünüşünle. Sen mecbur orada seyirciye saygıdır. 

O saygı duyuyor sana, senin de sevgin olmalı, saygın olmalı ….. Güç olarak 

bir özeliği vardır. Heybeti olacak. Görünüşü olacak, fizik olacak. Ben bir 

bakıyorum, göbeklenmişim, mekik 300’se 500’e çıkarırım. O senin bedensel 

görünümün o sporun bir parçası. Kolundan tut, sakalından tut, her şeyinle 

orada estetik duracaksın.”  (Semih, y.g). 

Yağlı güreşte beden görünümünün çok önemli olduğu Hamdi tarafından da 

dile getirilmiştir: 

“Yağlı güreşten para kazanmak için, isim yapmak için boy 1.80’nin üzerinde 

kilo 80’nin üzerinde olmalı. Yani 50 kiloluk, 60 kiloluk 70 kiloluk 

çocuklarımızın gideceği yer bellidir. Üst düzeye çıkamaz. Ancak ilinde 

güreşir. Kırkpınar’da bir yere kadar gider. Biraz ona fizik itibarıyla da 

bakmak lazım. Eski başpehlivanlar devasa insanlardı. Şimdi geçmişte 

araştırdığınız zaman şimdi devasa görünenler şimdi küçük kalır. Filiz 

Nurullah 165 kilo geliyormuş. Ülkemizde başpehlivan olmak için emekliye 

emekliye gitmek, güçlü olmak lazım.” (Hamdi, e.g, ant) 

Beden meselesi estetik boyutun ve gücün sergilenmesinde Hamdi tarafından 

da yağlı güreş üzerinden tartışılmaktadır: 
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“Tabii iri olmak gerekiyor. O insanlara baktığımız zaman mutlaka onlar da 

aşağıdan geldiler ama herkes yukarı çıkmıyor. Minderde herkes konumunda 

başarılı olabilir. Ama yağlı güreşte herkes başta kürsüye çıkmak ister. Ahmet 

Taşçı geç başlayıp başa çıktı, istisnai, dokuz on yıl başpehlivan. Bir kemeri 

de Süleyman Demirel’e hediye etti. Güçlü o da. Dokuz yıl başpehlivan dört 

yıl final yapıp ikinci oldu. 1990’dan 2004’e kadar. “(Hamdi, e.g, ant) 

Güreşte, yukarıda bedenin araçsallaşması bölümünde belirtildiği gibi diğer 

sporlara benzer bir biçimde beden araçsallaşmış olsa da bedensel görünümle inançlar 

ve gelenek arasında ilişki kurulmaktadır. Kıspetin Đslami kurallara uygun olarak 

belden dizlere kadar örten bir kıyafet olması sıklıkla bu sporun önemini ve dini 

uygunluğunu vurgulamak için kullanılırken, aynı zamanda bunun tersi durumların 

yani çıplaklığın olmaması güreşin ve güreşçilerin geleneklere saygı duyan bir grup 

olmasıyla bağlantılandırılmaktadır. Uzun yıllardır güreş antrenörlüğü yapan başarılı 

güreş insanlarından Hamdi, kendi yaşadığı iki örnek olay üzerinden bu durumu 

açıklamıştır: 

“Almanların yetiştirdiği büyük güreşçi. Buraya tatile gelmiş, buraya gelmiş. 

Ben ertesi gün çocukları ona teslim ettim. Aldı çalıştırdı, kendine has 

oyunları vardı onun ve duşa girerken üzerinde hiçbir şey yok. Bizim 

güreşçilerimiz duşa girerken kapalıdır yani. Bizim kispet güreşinde bile diz 

altından başlar. Müslümanlığa göre. Bu çıktığı zaman yenik vardır. Đşte 

aradaki fark bu. Onlarda bu kültür yok. Bu dersen bu kendiliğinden ortaya 

çıkar.” (Hamdi, e.g, ant) 

Başka bir örnek olayda da kendi yetiştirdiği güreşçinin saygısını ve gelenek 

ve dine bağlılığını nasıl yansıttığını şöyle açıklamaktadır: 

“Onun kendine göre inancı var ama benim bir güreşçim vardı, çorumdan 

Antalya’ya Türkiye şampiyonasına getirdim Ömer Temir diye şimdi 

Almanaya’da. Çerkez bu aynı zamanda. 200 gramı var, kantara çıktı. 200 

gramı var, oğlum mayoyu çıkarıver dediler; ki tartıda Avrupa’da çıplak 

tartarlar. Gitti eşofmanını giydi, üç tur attı, kış günü soğuk bir taraftan 

ondan sonra attı geldi mayosunu çıkarmadan kilosunu düştü. Dediler ki 

Hamdi Hoca seni tebrik ederiz. Çocuğa bak. Başkası olsa, Mayo 200 gram 
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gösteriyor, ıslaktır o yani. Onu çıkarmadı. Bizim güreşçilerdeki örf adet 

gelenek, büyüğe saygı.” (Hamdi, e.g, ant). 

Đsmet ise küpeli ya da uzun saçlı olmak gibi geleneksel olarak kadınlara ait 

görülen özelliklerle bedenini düzenlemenin güreş seyircisi tarafından da, güreş 

alanındaki başka kişilerce de hoş karşılanmayacağını belirtmiştir: 

“Ben valla bu saate kadar hiç görmedim.  Dövme falan bazen yapıyorlar da. 

O da zaten Türk bayrağı falan oluyor. Bazen .. saça takıyorlar, küpe takan 

hiç görmedim.  Ne piercing olsun, ne küpe olsun.… ayıp olmasın diye 

söylemiyom da, söverler yani. Zaten güreşçiyi böyle yaşlı insanlar daha çok 

seviyor. Daha yani.  Adam gördüğü zaman …. Kız gibi olmuş falan böyle, 

arkadan bağırır çağırır. Dışlarlar seni mesela, orada güreş yapmasa bile 

kovarlar.” (Đsmet, g.g) 

Bu beden görünümünü sergilerken kuralların çok denetleyici olduğu yine 

Semih tarafından dile getirilmiştir. Minder güreşinin bugünkü durumunu ise modern 

olarak nitelendirmiş ve bunun örneği olarak top sakal bırakan ve küpe takan erkekleri 

örnek vermiştir. Uzun süre minder güreşi yaptıktan sonra yağlı güreş yapmaya 

başlayan ve köyde doğduğu halde uzun süredir Ankara’da yaşayan ve önemli 

kulüplerde çalışmış olan Semih, kendi görüntüsünün geleneksel yağlı güreşçi 

başpehlivan görüntüsünden farklı olması sebebiyle ceza aldığını belirtmiştir. 

Çoğunlukla köylü seyirciler tarafından izlenen yağlı güreşte güreşçilerin de bu 

seyircilerin beklediği görüntüye uyması beklenmektedir. Semih metropolde uzun 

yıllar minder güreşi yapmış bir sporcu olarak görüntüsünü düzenlediğinde yağlı 

güreş çevresi tarafından eleştirilmiştir: 

“Ondan sonra bizim dediğimiz konuma geliyor, başpehlivan göbekli, şöyle 

giyinmiş. Ben üç ay ceza aldım, niye aldım biliyor musun, kapri giymekten. 

Güreş sahasında giydim diye tişörtle. Niye, daha önce 98 Đstanbul Kartal 

güreşi. Sıcağın ortasında kazak giyiyorlar. Yağlı güreşte iki üç gün 

yıkanmıyorlarmış eskiden. Leş gibi kokarlarmış. Niye vücutlarına kramp 

girmiyormuş. Kısa kol kesinlikle giymezlermiş. Terlik asla yok. Kulübe 

telefon geldi savunmanı vermen lazım. Öğrendik ki şort tişört giymekten. Ben 

minderden yeni geçmiştim. Đşte artist diyorlardı. Saçlarımı modelli kesiyorum 

diye, işte amerikan askeri diyorlardı. Şimdi bir küpe takmadıkları kaldı. Küpe 
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giyen bile var. Tabii. Top sakal var. Başpehlivanda yok ama minderde var 

her şey moderin anladın mı. Güreş biraz daha kırsal. Yaş orda yüksek olduğu 

için. Biraz daha seyircinin tepkisini düşünmen lazım. Şimdilik böyle devam 

ediyor. ... güreşten önce sahaya girersin seni tanıtırlar elbiseyle girersin 

sabah saatlerinde cazgır seni seyirciye tanıtır. O zaman. Arabadan inmişsin, 

girmişim ben öyle. Đstanbul Kartal güreşlerinde.” (Semih, y.g) 

Semih güreşçinin estetik görüntüsünün önemli olduğunu, güzel bir bedene 

sahip olmasını önemsediğini belirtmiştir. Burada güzelle kastettiği kaslı ve heybetli 

bir görüntüdür, buna rağmen aynı zamanda güreşte bedenler üzerindeki denetimi de 

ifade etmiştir. Diğer spor branşlarında olduğu gibi sadece spora yönelik bir 

düzenleme değil, güreşmediği zaman da görünümün geleneksel güreşlerde 

denetlendiğini, belli bir ölçüde kırsal bölgelerin kurallarına uyulması gerektiğini ama 

minder güreşinde böyle bir sorun olmadığını iddia etmiştir. Kendisi ilk yağlı güreşe 

geçtiğinde minder güreşindekilerin farklı değerlendirildiğini ve geleneksel güreşte 

daha çok köyün değerlerine ve onun erkek beden pratiklerine ilişkin beklentilerine 

uyulmasının beklendiğini söylemiştir fakat bu sporun gerektirdiği bedensel 

özelliklerle dengelenmelidir:  

“Ben önce antrenman yapıyordum benim emsallerim yarıma kadar geliyor, 

futbol maçı yapardık, ondan sonra kaybederdik, derdim güreş yapalım, üçü 

birden tutardım. Az mı çektirdin bize diyorlar. … Koca Yusuf mesela danayı 

taşıyarak başlamış, boğa oluyor hala götürüyor, öyledirler. … kuvvet 

çalışması yaparsın, body çalışması yapmazsın, kısa kas bize göre değil, çabuk 

yorulur, daha dayanıklılığa yöneliktir. Daha farklı çalışıyorsun… bazıları 

görünüş için yapabilir ama yanlış, o minder güreşine göre, yağlı güreşte 

dayanıklılık lazım.” (Semih, y.g). 

Ayhan eskisi gibi sadece gücün değil teknik bilginin ve zekanın da bugün 

güreşte çok önemli olduğunun altını çizmiştir: 

“Şöyle söyleyeyim; bundan 15 yıl önceki güreşle bugünkü güreş arasında çok 

fark var. Tamamen modernleşti. Eskiden kuvvetin, dayanıklılığın varsa 

oluyordu. Ama bugün üç şey birleşecek; kuvvet, teknik, zeka. Üçü olmadı mı 

olamıyor. Ne başlıyor? Đşte burada en iyi düşünen kazanıyor, en iyi düşünen 

kazanıyor ama eskiden öyle değildi. Eskiden gücü yeten alıyordu, ama şimdi 
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tamamen çok farklı. Çok modernleşti artık, tamamen zeka işi, yani bunu şey 

yapmaya gerek yok.”  (Ayhan, e.g, ant) 

Son dönemde teknik kuralların fiziksel gücün önüne geçtiğini söyleyen 

Faruk, bu yüzden kadınların da güreş yapabildiğini düşünmektedir. Böylece 

modernleşmek yoluyla çeşitli kurallarla düzenlenen güreş sporu, eskisi gibi eril 

kimliğe ait bir alan olmaktan çıkmaktadır: “Đşte fizik güce dayalı olmadığı için 

bayanlar da güreşmeye başladı. Çünkü spor şeyden kurallarıyla.”(Faruk, e.g) 

Metin ise Faruk ile aynı fikirde değildir. Ona göre kadınlar tarafından güreş 

yapılıyor olsa da bu daha çok ideal erkek bedeni görünümüne uymaktadır ve 

kadınları erkekleştirmektedir. Üstelik sadece fiziksel özellikler değil, güreşin 

gerektirdiği mücadele ve sertlik de kadınların özelliklerine uymamaktadır. Eski bir 

minder güreşçisi ve karakucak da yapmış antrenör Metin’e göre kadın bedenine 

uygun olmayan güreş, erkek bedeni için idealdir. Toplumsal olarak erkeklik 

normlarında yer alan güçlü ve kuvvetli olma özelliği Metin’e göre güreşçide zaten 

var olan özelliklerdir ve erkeğin koruyucu niteliğini karşılamaktadır: 

“Bayan güreşine spor yapmak çok güzel bir şey. Sporun hangi spor olursa 

olsun güzel bir şey ama güreş bayanın ruhsal yapısına uygun bir spor değil. 

Bayan güreşinin fizyolojik yapısına mücadele ruhuna fizyolojik yapısına da 

çok uymuyor. Bir de güreşçinin güçlü olması için ne yapması lazım, ağırlık 

yapması lazım. Görüntü açısından estetik durmuyor hem de bayanın şefkat 

dolu bir yanı vardır, anaçtır, o hırçın yapıyla bayanı düşünemiyorum. Bir 

bayan karşıdan gelirken bu bayan yarın bir evlilik yapacak, toplum belki hoş 

bakmayacak. Bir bayanın fizik yapısını, görsel yapısını etkileyecek bir sporla 

uğraşmaması lazım. Ama fizyolojisine uygun bir sporla uğraşması hoşuma 

gidiyor. Bizim Anadolu’da kadınlar da harmanlarda güreşmiştir. Bayanla 

erkek aynı safta savaşmıştır. 250 kiloluk topu eşine veren varmış. Benim 

öğrencilerim geliyor mesela ben onları başka sporlara yönlendiriyorum, 

bayanın fizyolojik yapısına, anaç yapısına uymuyor diye düşünüyorum. 

Erkekler bayan gözüyle baktığımızda erkekler daha çok güçlü kuvvetli 

önünde olumsuzluklara karşı dik durabilen birini istiyor. Bu da bir pehlivanın 

ya da güreşçinin fizyolojik yapısını ortaya koyan bir tablo.” (Metin, e.g, 

idareci) 
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Kerem de Metin’e benzer bir biçimde güreşin kadın bedenine uygun 

olmadığını belirtmiş fakat kadınların kendileri hakkında ne düşündüğünün önemli 

olduğunu da eklemiştir: 

“Bazen Avrupa, Dünya şampiyonlarında izliyorum. Öyle güreşenler var ki 

bazen benim bile gözüm kesmiyor. Bu diyorum beni yener. Öyle bile oluyor. 

Güzel yani, ayırt edemezsen bayan sporu erkek sporu diye. Engel olamazsın 

ki yapsın yani. Yo aslında sporların çoğu bayanlar için onaylamıyorum yani, 

jimnastikçilere bakıyorum, penguen gibi yürüyorlar. Voleybolculara 

bakıyorum parmakları uzun uzun, benim ellerimden de uzun. Yüzmecilere 

bakıyorum. Omuzlar geniş alt dar. Bayanlara yakışmıyor yani, fiziğini 

bozuyor. Erkeklere baktığın zaman göze güzel geliyor, hitap ediyor. Böyle 

abartı bir şey yok. Bana belki öyle geliyor. Bayanlara sormak lazım.” 

(Kerem, g.g) 

Güreşçilerin yukarıda belirtildiği gibi kırsal bölgeden gelmeleri onların kaba 

olarak nitelendirilmelerinde bir sebepken, bedenlerinin gücünün de bu kabalığın bir 

parçası olarak görüldüğü belirtilmiştir. Erkek çocukların bedenlerinin güçlü olması 

diğer erkek çocukları arasında bir ayrıcalık gibi görünse ve diğerlerinin onlardan 

korkmasının nedeni olarak söylense de (157), bunun kabalıkla birlikte ifade edilmesi 

bunun her zaman saygıyı ve üstünlüğü getiren bir özellik olmadığı Onur’la yapılan 

görüşmeden anlaşılmaktadır:  

“Güreşçi deyince çoğu kişi korkuyor zaten okulda. Kaba biri zannediyorlar. Ne 

bileyim, kuvvetli sanıyorlar. Kuvvetliyiz de, yani biz gibi olanlar da var. Bizi 

çok kuvvetli görüyorlar, korkuyorlar…Cesaret edip de kavga etseler bile, 

güreşçilerle edemiyorlar yani. O şekilde… Korkuyorlar biraz tabii. Kendi … 

zaten çatacak olanı görmüyorum kendime. Arkadaşlara falan çatsalar zaten ne 

bileyim güreşçilere çatamıyorlar.” (Onur, g.g) 

Yine Đsmet fiziksel güçlerinin onlardan korkulmasına neden olduğunu 

belirtmiştir: 

“Biraz böyle çekinerek bakıyorlar. Çekiniyorlar, kavga etmek istemiyorlar. 

Zaten biz de istemiyoruz. Đstesek ederiz de istemiyoruz. Kimseye 

karışmıyoruz, onlar da bize karışmıyor. Öyle yani. Herkes böyle al gülüm ver 

gülüm, böyle gidiyor.” (Đsmet, , g.g)  
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Görüşmeden anlaşıldığı kadarıyla bu güce sahip olmaktan gurur duyan ve her 

zaman kullanmadığını söyleyen katılımcı yine de bunu bir üstünlük olarak 

gördüğünü bir örnek olay üzerinden ifade etmiştir 

“Bir kere, lise iki miydi ya. Bununla geziyorduk biz koridorda. Böyle takışma. 

Dövüş falan olmadı da. Çocukları böyle koridorda olduğu gibi toplamış, bi 

süsme oldu aralarında. Süstüler, bu döndü gidiyordu. Çocuk oradan 

artistleşti. Önüne bak falan.. ne oldu dedim, adam sonuçta özür diledi dedim. 

Sen niye artistlik yapıyon. Daha sonra, (aslında o suçluydu, bana o çarptı) ne 

yaparsın lan falan dedi. Adam tırstı özür diledi anlayınca bizim güreşçi 

olduğumuzu, dedim sadece sen niye artislik yapıyon… O zaman bizi pek 

tanımıyorlar okulda. Güreşçi olduğumuzu falan bilmiyorlar. Biz orada dövüş 

etmedik. Sonradan pişman olduk, ama etmedik. Bizi sonra tanımışlar, güreşçi 

müreşçi, onlara karışmayın falan. Ondan bu yana daha kimse karışmadı.” 

(Đsmet, g.g). 

Bundan memnun olduğunu görüşmenin ilerleyen zamanlarında kaslı beden 

yapısından neden hoşlandığını açıklarken belirtmiştir: 

“Var, yani hoşuma gidiyor. Bulunduğum çevreden belki, öyle karışmıyorlar 

falan, o var ya. Böyle karışmıyorlar, takılan falan olmuyor. Bir korku 

uyandırıyorsun ya, belki ondan dolayıdır. Daha rahat hissediyorsun kendini. 

.. Zaten böyle araştırma yapılmış herhalde, bilmiyorum da doğrumu falan. En 

iyi vücut geliştiren spor güreşle yüzme çıkmış. Fiziki açıdan olsun, görüntü 

açısından olsun.” (Đsmet, g.g). 

Yapılan başka bir görüşmede okul döneminde güreşçi olmanın ve fiziksel 

olarak üstün olmanın doğal olarak liderliği getirdiği ifade edilmiştir: 

“Okul hayatımızda ben sporcuyum ben güreşçiyim psikolojisi, bi de fiziki 

olarak gelişip kendinizi ispatlamanız kendinizi son derece insanı mutlu eden 

şeyler. …o grubun içerisinde bir şekilde lider pozisyonuna geliyorsunuz, 

çünkü güçlü kuvvetlisiniz. Ortaokul lise çağlarında çocuklar, ara sıra kız 

içinde kavga eder, arada bir problem olarak grup halinde çözülür. O grup 

içinde kuvvetinizle duruşunuzla koruyucu pozisyonuna bürünüyorsunuz. 

Dolayısıyla o arkadaş grubunuz içinde de bir lider konumuna geliyorsunuz. 

Koruyuculuk vasfı öne çıkıyor. O ortam onu getiriyor.”(Bora, e.g, uzm) 
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Odak grup görüşmesi 2’de genç güreşçiler okulda kendilerinden 

korkulduğunu belirtmişler  ve fiziksel güçlerinden dolayı üstün olduklarını ama aynı 

zamanda kendi aralarında birlik olarak da kendilerini koruduklarını söylemişlerdir: 

Đlknur: “Peki okuldakiler sizden korkuyor mu?” 

G4: “Yok, bizden korkmazlar (bir hayli kısa boylu ve yaşı küçük görnüyor).” 

G1: “Bazıları korkuyor tabii.”  

G2: “Bazıları oluyor tabii. Korkuyor tabii. Bazıları da güreşçin diyor, o da 

var. Öyle oluyor sen güçlüsün. Bazıları karışıyor bir şeyler ediyor, o zaman 

karışma güçlü diyorlar.”  

G3: “Bir şey yaptık mı neden yaptık, bir konuşuruz, o da olmazsa 

öğretmenimize söyleriz. O da olmazsa… (gülüyor)… çok sıkışırsak o anda 

ezdirmeyiz kendimizi.”  

G1: “Zaten bize kimse gelmez. O güreşçi deniyor. Kimse bize çatamıyor.” 

(Odak grup görüşmesi 2) 

Yetişkin güreşçiler ise fiziksel güce sahip olmanın sorumluluğuyla hareket 

edilmesi gereğinden bahsetmiştir: 

“Ama kullanmıyorsun. Şimdi belki okulda bir güreşçi … tanımadığınız, bir de 

o güreşçiye bakış açısını söyleyim ben size güçlüdür, vurdu mu oturtturur, 

kaba insandır, ama hiç öyle değil, hiç öyle değil. Yok yani. Biz de bir insan 

bize adım gelirse bir iki adım gideriz. Đnceliği yapamıyorsak beceremiyorsak 

da yapmaya uğraşırız yani.” (Ayhan, e.g, ant).  

Güreşin birebir bedensel mücadeleye dayanması ise eril bir özellik olarak 

kabul edilmektedir. Eşitiyle kavgaya hazır olmamak erkekler için onurunu 

koruyamamak anlamına gelmektedir (156). Bu yüzden güreşçiler için mücadeleye 

girmek ve onuru için mücadele etmek toplumsal yaşamın diğer alanlarında geçerliliği 

aranmayan bir karşılaşmadan bahsetmektedir. Diğer sporlardan farklı olarak sadece 

ulusun gücüne değil, aynı zamanda erkek bireyin kendi erkekliğinin, yani gücünün 

ispatına dönüşmektedir. Yenildiği rakibi ile tekrar güreşmesine özel bir anlam 

atfedilmektedir: 

“Ben rakibimi yendim, gittim oturdum, benden sonra rakibimi kim önce 

yenerse benim rakibim olur. Ama bir hafta beni yendi, bir hafta sonra ben 

gidip ondan o güreşin öcünü alıyorum. Kurtdereli bizde kin gütmek yok ama 
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öç almak var. Hakem bana vermek zorunda eğer güreşmek istersem demek 

istiyor. Kıran kırana dediğimiz budur. Anadolu güreşinde sana dalmadan 

boyunduruk çekemezsin, devam etmezsin ettiğin zaman bu sakıncalı 

hareketler listesine girer. Đşin özü çok farklı. Orada işte önemli olan rakibini 

yenmek. Verilen ödül değil. Yenmek derken de faul olmadan yenmek. Bu işin 

sahtekarlığına kaçmadan. Mesela Đbrahim Karabacak için hiç anlaşmalı 

güreş yapmadı diyorlar. Aliço hiç anlaşmalı güreş yapmadı. Yani şimdi için 

bir şey diyemem ama biraz maddiyat ön plana geçti, pehlivanlığın ruhu 

dediğimiz, yenmek de yenilmek de kendi gücünle beyninle onurunla. 

Sahtekarlık yapmadan mertçe bir savaş gibi cengaver gibi. O şekli para 

girince biraz değişmiş olabilir mi siz onu bilirsiniz. Ama Aliço yapmaz bunu 

asla. Eskiden kesinlikle yoktu.” (Feyyaz, e.g, uzm.) 

Yenilmek bu yüzden özellikle eşiti görmediği bir erkekle karşılaşırken olursa, 

güreşçiler için bir hırsa dönüşmektedir: 

“Basit yenilen güreşçi ağlardı, herkes onu teselli ederdi. Kazara ona gelen 

olursa bunu ben yenecektim diye gelecek sene onu yenmek ister. 

Hazmedemez. Ben Ünye’de yenildim o yenilme bana çok koydu. Çok sıska 

diye çarparım diye düşündüm beni 15. Saniyede yendi. Bana çok koydu o. 

Nasıl yenildim, nasıl ben bu hatayı yaptım diye. Adam beni bir tuttu ayaktan 

yallah.” (Faruk, e.g) 

 

4.4. Güreşçiler Arası Đlişkiler: Erkekler Arası Đlişkilerin Düzenlenişi 

4.4.1. Biz Bize Yeteriz: Güçlenme Aracı Olarak Dayanışma Ağları 

Güreş çevresinde sporcuların birçoğu birbirini tanımaktadır. Geleneksel ve 

minder güreş alanları, bu güreşleri yapan sporcular anlamında birbirleriyle iç içe 

geçmiştir ve dayanışma ağları da buna paralel olarak şekillenmektedir. Yalnız, 

şehirler bazında ve yapılan güreş branşına göre gruplaşmalar olmakta ve bunlar 

arasında dayanışma ağları daha güçlü olsa da, hemen herkesin birbirini tanıdığı bu 

alanda dayanışmaya özel önem verilmektedir. Bu dayanışma güreşin görece kapalı 

bir alan olmasından da kaynaklanmaktadır. Kırdan kente göç etmiş olan güreşçiler, 

yukarıda anlatıldığı gibi geleneksel ilişkilerini sürdürürken, bu geleneksel değerleri 

anlayan ve bunların sürdürücüsü olduğunu da düşünen güreşçiler birbirleriyle 
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dayanışma halinde olmuştur. Güreşçilerin görece kapalı bir çevre olmasının sebebini 

Metin şöyle aktarmıştır: 

“Camiada şu var, kapalılık sorunumuz var, kırsal kesimden insanların gelip 

topluma biraz geç ayak uydurması, hem inanç boyutuyla hem yaşam tarzıyla 

hem usta çırak ilişkisiyle. Bizde büyüklerin yanında konuşulmaz. Bu belki 

geleneksel bir yapımızdır. Sadece güreşte değil. Ustanın yanında bacak 

bacak üstüne atamazsın. Ya da ustanın yanında o konuşurken fikrini 

söyleyemezsin. Sen bilmezsin gibi ya da ailesinin vermiş olduğu terbiye 

ustana büyüklerine saygılı ol. Çevrene saygılı ol. Büyüklerinin yanında sen 

söz vermedikçe konuşma gibi düşüncelerle yetişme tarzıyla insanlar içe 

dönük yaşamaya başlamış. Bu da bizim sosyalliğimizi kısıtlamış. Ama şu var 

1990’lara kadar bizim üniversite mezunumuz çok azdı ama şu an Dünya 

şampiyonasında madalya alıp da üniversiteyi bitirmeyen çok az.” (Metin, e.g, 

idareci) 

Güreşçi erkeklerin ekonomik ve kültürel kaynaklara ve iktidara eşitsiz 

erişimini, kent istihdamındaki marjinal konumunu eğitim ve diğer toplumsal 

bağlamları olarak tanımlayabileceğimiz yapısal dezavantajlarını akılda tutarak 

dayanışma ağlarını açıklamak gerekmektedir. Dayanışma hegemonik erkekliğin 

gerektirdiği avantajların pek azına sahip olan, toplumsal düzeyde makbul olmayan 

değerleri temsil eden güreşçiler için hayatta kalmak ve kentte ayakta durmanın 

şartlarını oluşturmaktadır. 

 

Güreşçiler Arası Dayanışma 

Dayanışma ağları sadece aktif güreş yaptığı dönemde değil, sonrasında da, 

hayatını kurmak zorunda olanlar için bir çevre sağlayarak hayatını devam ettirme 

olanakları yaratmaktadır: 

“Güreşi bıraktıktan sonra kaybolmayı düşünüyorum. Reklam promosyon 

şirketi kurdum ben. Bir arkadaşımla. O futbolcu. Bir yandan onun işleri 

devam ediyor. Ne dedim, bir yere kadar spor yaparsın, bir yaştan sonra spor 

yaptıklarının meyvesini yersin. Bir ortam yarattın, çevre yaptın, o çevreyi 

kullanma zamanı şimdi. Ben beş yıl içinde çevre yaptım, onları sonra 

kullanacağım.”  (Semih, y.g)  

Vedat genel olarak güreş içinde bir dayanışma olduğunu ifade etmiştir: 
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“O halen devam eder. Devletimiz tabii destekliyor, ama bana göre yeterince 

destek olmuyor. Şu anki nesil daha iyi, okumuş oldukları için daha iyiler. 

Geçmişte fazla okumaya meyilli olmadıkları için, bunlar bazı sporcularımız, 

zor durumda kalırlar, ölürken veya şeylerinde maddi durumlar yaşamışlar. 

Şimdi sporcularımız fazla öyle değil, hep bilinçli. Çoğu okuyor, okumuyorsa 

da yan geliri olan işlerle uğraşıyorlar. Şu an gene sıkıntıda olan bazı 

sporcularımız veya arkadaşlarımız olsun, ona maddi olarak destek oluyoruz, 

birbirimize destek oluruz. En azından, biz mesela şu anda kaç kişiysek 

birimizin ihtiyacı olsun az veya çok birike birike şey olur.” (Vedat, y.g, yard. 

ant). 

Muzaffer de benzer bir biçimde güreş çevresinde olanların birbirileriyle sıkı 

ilişkiler içinde olduklarını ve dayanıştıklarını anlatmıştır: 

“Güreş camiası birbirine karşı çok tutkundur. Şurada güreşçi arkadaşın 

başına bir şey gelse, diğer güreşçiler gelse hemen müdahale ederler. Camia 

olarak birbirimizi hep tanırız. Samsun’dan, Antalya’ya, Ankara’ya, Trabzon, 

Giresun, Ordu’suna kadar. Bütün camia birbirimizi tanırız, bir aile gibiyiz. 

Bizde 6,5-7 aylık bir müsabaka dönemimiz oluyor, her hafta gör gör bir 

bağlılık oluyor, kardeş gibi oluyoruz. Söylemek ne kadar doğru, Timur 

rahatsız, beyninde tümör oluşmuş, sol tarafına felç inmiş, Hacettepe’ye 

gelmiş, bizim olduğumuz güreşte belli bir miktar para toplandı, diğer güreşçi 

arkadaşlarımız da yapmıştır mutlaka. Akşam ziyarete gideceğiz mesela.” 

(Muzaffer, y.g). 

Güreşçilerin kendi aralarındaki dayanışma ağları yukarıda belirtilen 

dezavantajlı toplumsal konumlarının da etkisiyle oldukça güçlüdür. Kendilerini 

önemli bir sporun temsilcileri hissetmeleri, halen köyle ve oradaki dayanışma 

ağlarıyla ilişkileri, ayrıca spor alanında kökenleri ve sosyo-kültürel ardyöreleri 

itibarıyla dezavantajları nedeniyle kendi içlerine daha kapalı ve dayanışma içinde bir 

yapı bulunmaktadır. Köylerdeki dayanışma ağları özellikle geleneksel güreşte 

kendini göstermektedir. Köyün delileri olarak tabir edilen ama deli olarak 

nitelendirilmek ve izole edilmek yerine köy sosyal hayatının bir parçası olarak 

hayatını sürdüren zihinsel ya da psikolojik sorunları olan insanlar dahi güreş alanında 

ayrı bir değere sahiptir. Güreşçi Semih tarafından güreş aşığı olarak nitelenen bu 
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insanlara ayrı değer verilmekte, aynı zamanda onlar da güreş seyretmeye gelen 

insanları farklı şovlarıyla eğlendirmektedir. Aslında marjinalleştirilmiş erkeklik 

grubu içinde tanımlanabilecek bu insanlar, Batı’da ya da kentte olduğu gibi 

dışlanmamakta, sosyal yaşamın içine alınmaktadır. Semih onların bu işi yapmalarını 

güreş aşkıyla ve yoksulluklarıyla açıklamaktadır. Ayrıca Semih’in aktardığına göre 

kendileri de bu dayanışma ağı yoluyla elde ettikleri geliri, toplumda dezavantajlı 

başka bir grup olan yoksul öğrencilere burs vererek harcamaktadır: 

“Ona şöyle diyelim, onlar güreşe gönül vermiş, yapamamış belli bir seviyeye 

ulaşamamış, onlar deli falan değil. Deli olsa alana giremez. Jet Đsmet diye 

biri vardı örneğin, sahada öldü bunlar. Bir de Deli Hasan vardı. Güreşin 

sembolüydü bunlar, niye daha önce çok başarılı güreşçilermiş. Onlar ne 

yapardı, gelirdi maddiyat durumu iyi olmadığı için Deli Đsmet’in çok iyiydi, 

şov yaparlardı, o ha falan diye, sonra parsaya çıkarlardı. Deli Hasan’ın 

partneriydi. Güreş sahasında öldü para toplarken. Samsun Havza’lı, bir de 

çok iyi güreşmiş sonra, bu tip insanlar, aşık işte güreşe, gönül vermiş, halen o 

davulu duydu mu dayanamıyor, nasıl futbolda sahaya inenler vardır, deli 

değil onlar. Düşünsene güzel parça çıkıyor, davulla zurnayla. Müzik, hiçbir 

şey olmasa ayağını oynatıyon, ben davul zurnanın sesini, mehteri nerede 

duysam, kıvılcım atıyor içimde mesela. Başka bir şey duysam kılım 

kıpırdamaz, ama mehter marşı öyle değil, niye Türklüğün özü. O da güreşe 

yönelik öyle hissediyor. Mesela Köroğlu havası olduğu zaman ayakların yere 

basmaz. Onlar deli değil, bizden akıllı. Güreşe aşık olmuş. O zeytinyağı 

içiyor ama abartıyor şovu. O kaçta öğrenci okutuyor burslu, kimse bilmez, ilk 

defa size söylüyorum. Bizim köye gelmiştir. Der hep amcanın çok ekmeğini 

yedim diye. Ben hep gelir eline para sıkıştırırım. Biliyorum çünkü yaptığı işi 

biliyorum.” (Semih, y.g) 

Güreş fanatiği fakat engelli insanlarla nasıl dayanışıldığı Emre tarafından da 

açıklanmıştır: 

“Đsmail Kırkpınar’a gider, sahip çıkarlar. Ondan para almazlar, onlar yer 

ayırtırlar, ağalar. Mesela madalya alamaz ağlar. Onu mutlu etmek için 

takarlar. Kürsüye çıkar, başpehlivan da gelir, onun kafasına kendi 

madalyasını verir. Mutlu eder onu. Kokdilli o. Ben hastaneye giderim yanıma 
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gelir, Emre babana selam söyle tamam mı, beni unutmasın. Arada mesela 

harçlık verirsin. Öyle şeyler de olur. Ağlar gelir güreşlerde gider yanına 

Hakkı abi nasılsın. Çok saf bir insandır. Bir de onun karşısında şey vardır, 

Fahrettin, onunla birlikte güreşirler. Fahrettin biraz daha deli. Onu yenmiş, 

ağladı Đsmail. Biz sembolik olarak güreşcez. Ben onu yencem ben burada 

birinciyim.” (Emre, y.g). 

Sadece güreşçiler arasında değil güreş çevresi olarak nitelendirilebilecek, 

güreş seven insanlar da güreşçilerle dayanışmaktadır: 

“Yenilene cebine harçlık verir yol için. Güreşlerde eski adamlar desteklerdi. 

Sen fakirsin çocuğun da iyi güreş yapıyor. Çocuğuna yardım eder, kuzu verir, 

koyun verir, kıspet yaptırır. Şimdi yok öyle şey. Kendinden büyük adamı 

yendiğinde bahşiş alırdık. 100 lira alan 50 lira alan büyük para alırdı. Ben 

askere giderken iki öküz aldım. Pehlivanları yendikten sonra. Onları sattım, 

asker harçlığı ettim, cebime koydum gittim. Evlendikten bir sene sonra askere 

gittim.” (Ali, e.g) 

 

Yatılı Kurumlarda Kalan Genç Güreşçiler Arası Dayanışma 

Güreş eğitim merkezi ve kulüplerde yoksul çocukların sahiplenildiği 

görülmüştür. Bu merkezlerdeki dayanışma yoksul ve sahipsiz çocukların korunması 

için kullanılmaktadır:  

“Bu sene bir sokak çocuğu verdiler bana. Çocuklarla konuşun öyle bir sokak 

çocuğu ki. 95 doğumlu bu çocuk.  … Hatta Sami Bey’e dedim ki, öyle 

durumda aman dedim. Çocukları da bozar dedim. Alkol var, sigara var, 

hırsızlık var. Küfür desen diz boyu. Bu çocuğu bir sürü bir yere vermiş 

durmamış, Samsun’a bir yer vermişler, onlar gelmeden o önce gelmiş. Bana 

verdiler, dedim ki hocam ben alırım. Düzeltirim, güreşe ne kadar yaparsınız 

derseniz, çok bir şey diyemem, çünkü 14 yaşına gelmiş. 10 yaşında olsa farklı 

olurdu. Şimdilik düzeltirim, ama oradan kaçarsa siz geri getireceksiniz. 

Benim onun peşine düşme şansım yok. Tamam dedi. Baktık, ilk başta sıkıntı 

çektirdi. En ufağına gücü yetmiyor. Kavga edecek, ondan iki yaş küçük 30 

kilo, kavga etmek istiyor, ama gücü yetmiyor. Böyle olunca, biraz sessiz 

kaldı, hırçınlık yapmak istedi, yapamadı, derken sıkıntıyı bir ay çektirdi bize, 

ama inanın bugün gelin ….. halkı bile rahatladı. Mesela gidiyormuş dükkan 
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sahibine, bana bir milyon vermedi mi ertesi gün camlar inermiş aşağıya. 

Öyle bir çocuk. Annesi babasından ayrılmış, evlenmiş, gitmiş, babası sahip 

çıkmaz. Şunu abartısız söyleyeyim: Đki tane evladım var, yemin ediyorum … 

onun kadar güzel olamaz. Belki kardeşim vardır onun kadar güzel olamaz. 

Renkli gözlü, beyaz tenli bebek gibi bir oğlan. Allah insana evlat verir, böyle 

evlat verme şansı yok yani. Şimdi herkesin dudakları uçukluyor. Şimdi 

komiserin biri koşa koşa esnafın biri bir çocuk getirmiş. Komiserim demiş, 

sen çocuğu bir yere veriyormuşsun, çocuk uslanıyormuş, bunu da oraya 

verelim. Yani çok enteresan. Allah’a şükür çok iyi bir kişiliğe kavuştu, ama 

eğitimine gelince üzüldüğüm bir nokta var; eğitim ilkokul 3’te ayrılmış. Bir 

yerlere ulaşır, yani kaybetmemek açısından. Şimdi çocuğu kazandık, yani 

çalışıyor da ve çok disiplinli. Okul arkadaşlarından ayrılmıyor artık, çok da 

seviliyor. Geçen gün annesi gelmiş. Ne yaptın annenle dedim, hocam dedi 

akşam kucak kucağa sarıldık yattık dedi. Ağladım biliyor musun, yani 

gerçekten ağlanacak bir şey.” (Ayhan, e.g, ant) 

Sokak çocuğu olan Barış için güreşe başlamak ve bu kulüpte yatılı kalmak 

hayatının tamamen değişmesi anlamına gelmektedir. Polisler tarafından Belediye’nin 

güreş kulübüne verilmesinin sebebi, burada hem gerekli disipline hem de 

dayanışmaya sahip olabileceği düşüncesidir. Antrenörleri başlangıçta itiraz etmeye 

ve kaçmaya çalıştığını ama kendisinden güçlü güreşçileri gördüğünde bir süre sonra 

bundan vazgeçtiğini belirtmiştir. Barış bir süre sonra ise merkeze de alışıp 

arkadaşlarına uyum sağladığını söylemiştir: 

“ Benim annemle babam ayrı, ayrıldılar. Şimdi annem beni yanına almayınca 

babam da zorla annemden almış, sonra bakmamış, üvey annem de 

istemeyince. Sonra ben beş sene sokakta kaldım. Sonra el alışkanlıklarım 

vardı bazı. Sonra Mithat Komiser vardı, beni yanına aldı, baktı sahip çıktı. 

Sonra güreşe gitmek ister misin dedi, ben de isterim dedim. Sonra işte Ayhan 

Hoca’yla tanıştık. Sonra antrenmana gidiyordum, sonra da güreşçilerin 

olduğu yer var, oraya git dedi. Ben de tamam dedim. Buraya geldim işte. 

Sonra antrenmanlara falan gidip gelirken sevmeye başladım kanım ısındı.” 

(Barış, g.g) 
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Barış güreşe başladıktan sonra bıraktığı okuluna dönmüştür. Okulda artık 

kendisini güreşçi olarak tanıdıklarını övünerek anlatmıştır: “Sınıfta bazen isim 

yapmıyorlar, güreşçi gel buraya diyorlar güreş edelim senle diyorlar.” (Barış, g.g). 

Barış daha sonra arkadaşlarıyla ilişkilerini: “Yedi ay oldu. Buradakilerin hepsiyle çok 

iyiyim. Hepsiyle böyle sanki iki senelik arkadaş gibi oldum  (Barış, g.g)” sözleriyle 

anlatmıştır. 

Fakat diğer yandan Barış burada kalmak için azmetmesi ve başarılı olması 

gerektiğinin farkındadır: “Çalışınca olur. Mesela ben güreşçi olacam, çalışmam 

lazım benim çok demesi lazım. Benim arkadaşım güreşçi arkadaşım 40 şınav 

çekiyorsa benim 50 şınav çekmem lazım, ondan daha çok çalışmam lazım, amacına 

ulaşmak için karar vermesi lazım.”(Barış, g.g) 

Aynı kulüpte bir başka güreşçinin kanla ilgili bir hastalığı olduğu için orada 

olduğu belirtilmiştir. Ailesinde bölgede tanınmış güreşçilerin olduğu bu çocuk 

antrenör tarafından desteklenmektedir.  Antrenör başarılı bir sporcu olmasının 

beklenmediğini ama orada hem sporunu yaptığını hem de ilaçlarını aldığını 

belirtmiştir. Ayrıca belinden de rahatsız olan çocuğun antrenmanına da buna göre 

dikkat edildiği söylenmiştir.  

Güreş eğitim merkezlerinden birinde yapılan odak grup görüşmesinde 

öğrenciler, aralarında arkadaşlık ilişkisinin kurulduğunu belirtmiştir.  

G1: “Çok iyi. Arkadaşlık ilişkimiz iyi işte. Birbirimize ısındık, birbirimizle 

kardeş gibiyiz.”  

G3: “Herkes aynı yaşta. Yaş olarak aynıyız, okul olarak bir iki sınıf üstte 

olanlar var yani. Herkes 13-12 yaşında yani. Bu yurt geçen sene açıldı. Đlk 

biz kazandık, sonra bizden bir küçük yaşlar geldi. Lise bittiğinde biz 

ayrılacağız. Onun yerine 12 yaşında çocuklar gelecek.” 

 G3: “Biz alıştık yani. Ev ortamı gibi (Odak grup görüşmesi 2).” 

Yine yetişkin güreşçilerden Kerem güreş eğitim merkezinde kaldığı 

dönemdeki ilişkilerini kardeş ilişkisi gibi tanımlamıştır: “Kardeş ilişkisi oluyor yani, 

yediğin içtiğin ayrı gitmiyor. Ranza sistemi altlı üstlü yatıyorsun, ailenden daha 

yakın oluyor, abi kardeş gibi oluyorsun.” (Kerem, g.g)  

Son derece zor koşullarda yaşayan güreşçiler, özellikle yatılı kaldıkları kulüp 

merkezinde güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duymaktadır. Küçük bir kasabanın güreş 
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kulübünde olan Đsmet, kulübün ilk açıldığı zamanlarda yaşadıklarını şöyle 

aktarmıştır: 

“Biz ilk yatılı okula başladığımız zaman, bir ev vardı. Ev üflesen düşecek 

gibiydi. Biz kendi yemeğimizi kendimiz yaptık. Yaptık ya, Ramazandı falan. 

Hoca günaydın, kahvaltı falan. O zaman daha böyle sıkı değildi, böyle düzen 

yoktu. Ne bileyim kendi eşyamızı, çoraplarımıza varana kadar paylaşırdık 

biriyle, yoktur vardır falan. Çoğu evinden para alamadı, paramızı paylaştık. 

Şimdi yine aynı öyle. Okula yürümeyle geldik. Bazen montu olmazdı verirdik 

giyerdi. Bu yani burada hem böyle düzen olmadı. Biz lise ikideydik. Yine 

aynı. Buraya geldik, burada hemen düzen olmadı. Biz lise 2’de geldik, değil 

mi? Erzakı alıyorduk biz, yemeği kendimiz yapıyorduk. Bulaşığımızı falan biz 

yıkıyorduk.” (Đsmet, g.g)  

Antrenör Ayhan kendisi güreş eğitim merkezinde öğrenciyken, çok büyük 

zorluklar içinde yaşadıklarını belirttikten sonra yaşadıkları sıkıntıların bu 

dayanışmaya zarar verebildiğini anlatmıştır: “O da oradaydı. Bir ekmek için kavga 

ediyorduk ya, biz alalım önce diye. Şimdi o sıkıntıları bildiği için sporcunun 

beslenmesinin en üst düzeyine çıkardı o.” (Ayhan, e.g, ant). 

Ayhan bugün kendi yetiştirdiği sporcular arasında da bu dayanışmaya çok 

önem verdiğini ve öğrendiği değerleri sürdürdüğünü belirtmektedir. Bu yoksul 

ailelerden gelen ve onlardan herhangi bir ekonomik destek görmeyen çocuklar için 

hayatta kalma stratejisi olarak önemli görünmektedir: 

“Mesela hiç abartısız söylüyorum, yazın güreşe gideriz biz, festivale gittik, 15 

kişi gittik, ben dahil. Kazandığımız parayı hepimiz bölüşürüz, yani en 

ufağından en büyüğüne kadar. Gittik, buradan 1 milyar para aldık. 15 kişiyiz, 

öbürü 30 lira alır, öbürü 50 lira alır, öbürü 80 lira alır, bölüşürüz, geliriz. 

Bunu hiç kimse yapamaz.”(Ayhan, e.g, ant). 

Ayhan bunu bir aile gibi olmalarına bağlamaktadır ve antrenörle kurulan 

paternalist12 ilişkinin dayanışmanın devamını sağladığı görülmektedir: 

“Buradaki. Zaten bir aile gibiyiz. Şimdi siz babanızdan parayı esirger 

misiniz? Babanız sizden esirgemez. Biz de öyleyiz ve bu bağ çok farklı. Bugün 

                                                        

12 Paternalist, geleneksel aile ilişkileri içinde baba ile çocuk ilişkisi ve buna benzer ilişkilere verilen 
addır. Geleneksel toplumlarda kişinin kurumlarla ilişkisini düzenleme biçiminde de etkindir. 
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birimizin sıkıntısı oldu, birimizin parmağı kırıldı, ona herkesin yardım etme 

şansı var, yani o çok farklı bir şey. Bunu oluşturmak da çok şeye geliyor. 

Ailelerle de, tabii bir sıkıntı gelmedi. Benim çocukların da yok ama illa 

ailenin aklından geçer, benim çocuğum kazandı işte para.. ama bir gün sen 

kazanamazsan yarın o kazanır. her gün kazanma şansı yok. O kazanamadığı 

zaman aynı denge oluyor. Hesap ediyoruz çocuklarla, hocam ben bu hafta 

kazanamadım, bu arkadaşım kazandı, bundan aldım, geçen haftada da ben 

vermiştim; aynısı, bir şey fark etmiyor. Bunu oluşturmak çok zor oluyor, ama 

bunu sağladık biz. Ama aile ortamı var bizde.” (Ayhan, e.g, ant). 

Çalışmanın yapıldığı güreş kulüplerinden birinde antrenör, çocukların bu 

merkeze çok bağlı olduğunu ve aile yakınlığına sahip olduklarını anlatmıştır: 

“Kriter o zaten, sistem o. Çocuklar bizi görmedikleri zaman duramazlar. Bu 

sene Kütahya’yı kazandı, ikinci öğretim, gitmedi. Azarladım da mesela. 

Buradan ayrılmam diyor çocuk. Antalya’yı kazanacağım diyor çocuk. Oğlum 

hadi kazanamazsan. Đçerde, şimdi dershaneden geldi yeni. Hadi 

kazanamazsan dedim, inanın ben kazanacağım diyor. O kadar şey yapıyor, 

kendini veriyor ve strese giriyor, bunalıma da girdi yani. Dershaneye 

gönderiyoruz, bunalıma da girdi, ya kazanamazsam diye. Kütahya’ya 

gitmedi. Buraya bağlı olduğundan dolayı.” (Sakıp, e.g, ant). 

Aynı antrenör burada bulunan genç güreşçilerin eğitim durumları ile de 

yakından ilgilendiğini ve ailelerinden daha ilgili olduğunu belirtmiştir: 

“Tabii. Herkese aynı hizmeti veriyoruz, herkes abi, baba gibi. Okullarını 

takip ederiz. Đlk çocukların mesajları bana gelir, babalarına gitmez. Okuldaki 

devamsızlık, dershane, hepsi bize gelir.” (Sakıp, e.g, ant). 

Ayhan’ın antrenörü olduğu gruptaki öğrenciler odak grup görüşmesinde 

birbirleriyle dayanışmalarını anlatmıştır. Bu dayanışma erkeklerin birbirlerini 

korumaları şeklinde okulda da olmaktadır. Adolesan erkeklerin aralarında 

birbirilerine güç gösterme biçimleri sırasında fiziksel güç gösterimleri öneme sahiptir 

(157). Bu sırada güreş eğitim merkezinde genç güreşçiler fiziksel güçlerine de 

dayanarak birbirine destek olmaktadır: 



 232

G2: “Mesela biz büyüğüz burada. Bizim ikimizin yaşı büyük, Ahmet’le benim 

(bir yaş büyükler). Bu çocuk bizden küçük ya, okulda biri buna karıştığı 

zaman biz gidip ona ağabeylik yapıyoruz okulda.”  

G3:  “Sen niye karıştın bir suçu mu var, senin derdin ne? Ne diye yaptın.”  

G2: “Bu çocuk senin dengin de mi sen karışıyon. Yani o tip şeylerde 

küçükleri koruyoruz. Küçüklerimizi millete ezdirmiyoruz.  

G 4: “Sahip çıkıyorlar.”  

G2: “Biri bir şey yaparsa gidip onu uyarıyoruz yani.”  

G3: “Niye bizim insanımız küçük düşürülsün niye şey olsun? Bizimki 

düşeceğine o düşsün. Ağabeyimiz annemiz ablamız hep köydeler kimsemiz 

yok. Burada biz birbirimiz varız.” (Odak grup görüşmesi 3) 

Buradakilerden birinin ailesi komşu ilin köyünde yaşarken, diğer üçünün 

ailesi köyde yaşamaktadır, birinin ise annesi Đstanbul’da yaşamaktadır. 

Bu yatılı güreş merkezi ilk açıldığında çok daha kötü koşullarda, bütün işlerin 

12-13 yaşındaki güreşçiler tarafından yapıldığı, ısıtma ve giysi yardımı olmadığı 

dönemde kalanlar şu an kulübün yaşça büyük ağabeyleridir. Bugün göreceli bir 

iyileşme söz konusudur fakat halen ısıtmada güçlükler yaşayan ve toplam 10 kişinin 

iki odada yattığı bir evde kalınmaktadır. Aynı merkezde kalan ve odak grup 

görüşmelerindekilerin ağabeyleri olarak kabul edilen yaşça büyük güreşçilerden 

Đsmet’e göre ise eskiye oranla şartlar iyileştiğinde, dayanışma zayıflamıştır. Şimdiki 

koşulların iyi görülmesi hem eskiye oranla iyileşmesinden hem de sınıfsal konumları 

itibarıyla bu çocukların beklentisinin düşük olmasından ileri gelmektedir. 

Dayanışmanın ilk dönemlerde daha fazla olduğu ve zorluklara birlikte göğüs 

germenin onları birbirine yaklaştırdığı belirtilmiştir: 

“Şimdi servis, her şey kolaylaştı, ama şimdi eskisi gibi birbirine bağlılık yok 

kimsede. Biz bir de çok zorluklar çekiyorduk. Sobamızı kendimiz yakıyorduk. 

Burada dışarıda kar yağıyordu, biz sobayı gürül gürül yakıyorduk. 

Birbirimize çok bağlıydık, oyun oynardık.” (Đsmet, g.g). 

Bu dönemde merkeze yaşça küçük çocukların gelmesi de büyüklerin 

sorumluluklarını arttırmış, davranışlarını küçüklerin yanında düzenleme ve disipline 

etme gereği doğurmuştur. Eski dönemde denetimsiz bir yaşam içinde, bir arada 

yalnız yaşayan güreşçi çocuklar oyunlar oynayarak eğlenmektedir: 
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“Uzun eşek, yüzük bulma, ne olursa oynuyorduk. Bilgisayarda müzik 

açıyorduk, sabahlara kadar oyun oynuyorduk biz. Gün ışıyana kadar 

oynadığımızı hatırlıyorum ben. Bu sene düzen var, öyle bağlılık yok.” (Đsmet, 

g.g) 

Đsmet halen birlikte yaptıkları her şeyi sevdiğini belirtmiştir. Birlikte yüzmeye 

gitmek en çok eğlendikleri etkinliklerdendir, yüzmeye gittiklerinde güreşi orada bir 

serbest zaman etkinliği olarak da devam ettirmektedirler. Buradaki zamanları aileden 

çok birlikte geçmektedir: “Çoğu zamanımız böyle, kafamıza göre, böyle hep 

kendimiz beraber geçerdi, ya aileden çok kendimizle geçerdi.” (Đsmet, g.g) 

Serkan parayı da nasıl paylaştıklarını ve birbirlerinin sırlarını nasıl 

taşıdıklarını anlatmıştır: 

“Nasıl baba oğluna harçlık verir veyahut da ağabey kardeşiyle harçlığını 

paylaşır. Biz hep öyleyiz. Paylaşmayı severim yani. Burada dedim ya demin, 

birimizin sorunu hepimizin sorunu. Arkadaşımız sınıfta kalmıştı. Ailesine 

söyleyemedi, onlardan saklamak zorunda kaldık.”(Serkan, g.g)  

Aynı kulübün odak grup görüşmesinde genç güreşçiler de parayı nasıl 

paylaştıklarını anlatmıştır: 

G6: “Bir gün de onun paraya ihtiyacı olur. Adam çok zor durumdadır, 

babasına verecektir hepsini yani. Mesela bizim burada cebimiz hiç boş 

kalmıyoruz gittiğimiz zaman mutlaka derece yapıyoruz.”  

G4: “Hep yenilen olsa da derece yapan oluyor.”  

G6: “Karadeniz bölgesinde bizi yenen yok yani, hep biz derece yapıyoruz. 

Yağlı kara kucak. Arkadaşlar derece yapmazsa biz onlara vermeliyiz, 

arkadaşlar derece yaparsa onlar bize verir.”  

G5: “Paylaşım var yani. Güreşten 500 lira mı aldık. Bu mu kazanamadı. 

Bunun parasını biz veriyoruz yani. Öyle bizde para bir yerde toplanıyor. 

Hoca diyor ki sana kaç lira vereyim, sana kaç lira vereyim. Hoca dağıtıyor. 

Herkes harçlığını alıyor.” (Odak grup görüşmesi 3).  

Bu dayanışma içinde dışlanma sorunları olsa da Haluk’a göre bu sporcular 

arasındaki sorunlardan değil, yöneticilerden ve antrenörlerden kaynaklanmaktadır: 

“Valla arkadaşlık ilişkileri diğer arkadaşlar da vardı. Arkadaş ilişkisi orada 

üst düzeyde. Başka kulüplerle turnuvaya gidiyorsun, birlik oluyorsun. Yan 
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yana oluyorsun. Bir bardak su içiyorsun, yarısını sen içiyorsun yarısını o 

içiyor. Arkadaşlık duygusu konusunda hiçbir problem yok, mezhep ayrımı da 

yok orada. Aleviymişsin, sünniymişsin. Ama üst taraftan kulüpten 

kaynaklanıyor. Kulüpten bize bir şey vermedikleri için herkes cebindeki 

parayı çıkarırdı. Beş kilo altı işte neyse elma olur, portakal olur. O dönemin 

meyvesi. Hep beraber oturur yerdik. Otobüse bineceğiz paramız yok diyelim, 

o kişi bileti atardı arkadan atıyorlar atıyorlar diye tek bir kişi bilet atardı. 

Hafta sonu toplanırdık, denize giderdik. Herkes evinden bir şey getirirdi. 

Benim bahsettiğim yıllar 85-95 yılları arası. 92’ler pardon. O zaman 

Türkiye’de bu kadar değildi ama farklı bir duygu. O kadar kalabalık değildi. 

Ulaşım daha kolaydı. Toplanırdık işte atıyorum Sarıyer arabasına bindik mi 

direkt giderdik. Şimdi Sarıyer’e paralı giriyorsun. Ekmek alırdık, domates 

alırdık. Herkes bir şey getirirdi, orada piknik yapardık. Bizim orada sular 

akmazdı, Đstanbul’da suyun akmadığı dönemi biliyor musunuz? Bir depo 

vardı, depoda eski kazanlarla su akardı, birikirdi o su ısınırdı bi kova su 

doldururduk ılık suyla karıştırırdık herkes onlan yıkanırdı ortada. Duşta. 

Bölme bölme duşlar var ama su akmadığından mecburen herkes oradan 

yıkanırdı. Böyle güzel duygular tattık. Beraber top oynardık. Antrenmandan 

bir saat önce giderdik küçük bir sahamız vardı. Kaleleri kurardık. Herkes top 

oynardı. Orada da ayrım yapmazdık, alevi sünni. Yukarısı yapıyordu.” 

(Haluk, e.g). 

 

4.4.2. Güreşte Hiyerarşik Đlişkiler 

Güreşteki ilişkilerde hiyerarşik katmanlar oldukça ayrıntılı bir biçimde 

tanımlanmıştır ve özel öneme sahiptir. Usta çırak ya da minder güreşindeki haliyle 

antrenör sporcu ilişkisi tarihten de aldığı güçle temel hiyerarşilerden birini 

oluştururken, yaşa dayalı hiyerarşi sporcuların kendi arasında da özel anlamlara 

sahiptir.  

 

Usta Çırak/Antrenör Sporcu Đlişkisi 

Connell (62)’a göre erkekler arası hiyerarşi onların konumunu 

belirlemektedir. Farklı kurumlar içinde hiyerarşinin kuralları belirlenirken, yaş 



 235

oldukça eski ve geleneksel bir hiyerarşi belirleyenidir. Türkiye’de aile içi otorite 

dağılımı üzerine çalışmalar 1970’lere dayanmaktadır. Bu çalışmalardan Timur (258) 

tarafından gerçekleştirilen çalışma, otoritenin erkekte toplandığını, çekirdek ailelerde 

bu babayken, geniş ailelerde evin en yaşlı erkeğine ait olduğu ve yaşa göre 

hiyerarşinin şekillendiğini ortaya koymaktadır. Bundan sonraki dönemde ise bu 

konuda feminist bir perspektifle yapılan tarihsel ve sosyolojik çalışmaların sayısı 

artmıştır. Bu çalışmalardan Osmanlı Dönemi’nde kadın erkek ilişkilerini ve iktidarı 

inceleyenler 19. yüzyıl Osmanlı Đmparatorluğu’nda geniş ailelerden oluşan yapıda 

daha sonraki yıllarda olduğu gibi iktidarın evin en yaşlı erkeğinde toplandığını 

söylemiş ve ataerkilliğin izini bu dönemlere kadar sürmüşlerdir (147). Cumhuriyet 

Dönemi ise özellikle genç erkekler için yenilikler getirmekte, artan sayıda çekirdek 

aile yapısı, genç erkeklere farklı bir otorite ortamı sunmaktadır (148, 240).  Fakat 

köyde erkekler arası ilişkilerde yaşa dayalı hiyerarşi çok uzunca bir zaman etkisini 

sürdürmüştür.  

Türkiye aile yapısında yaşa dayalı hiyerarşi özellikle köylerde erkekler arası 

ilişkide önemli bir etkendir (212). Taylan (252)’ın Türkiye’de köy aileleri üzerine 

yaptığı çalışmada da köy ailelerinde yine otoritenin erkekte olduğu ve geleneksel 

ilişkilerin baskın olduğu gösterilmiştir.  Baba ve erkek çocuklar arası ilişkinin yanı 

sıra diğer akrabalar ve köy sakinleri arasındaki ilişkide de yaş, düzenleyici bir role 

sahiptir. Bu saygının davranış biçimlerinde gösterilmesi de önem arz etmektedir. 

Pettet (2000) Arap toplumlarında da baba ve çocuk arasındaki ilişkide saygı 

gösterme biçimlerinin ayrıntılı bir biçimde tanımlandığını belirtmiştir. Bu saygı ve 

hürmeti gösterme biçimleri hiyerarşi ve boyun eğme ile yakından ilişkilidir.  

Erkekler arasında meşru görülen bu hiyerarşi biçimi mesleki alana 

taşındığında, mesleğin kendine özgü yapısıyla birleşerek farklı biçimler 

alabilmektedir. Güreşte bu ilişki usta çırak ilişkisi biçimini almaktadır. Usta çırak 

ilişkisi güreşin kendine has geleneğine de bağlı olarak farklı biçimlerde yeniden 

üretilen hiyerarşiyi oluşturmaktadır. Osmanlı döneminde güreşin tekkelerde 

örgütlendiği dönemde ahilik geleneğine uygun olarak usta çırak ilişkisi güreşçiler 

arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli etmenlerdendir (114). Cumhuriyet 

Dönemi’nde de usta çırak ilişkisi devam etmiş, özellikle geleneksel güreşlerde 

yapının bir parçası olmayı sürdürmüştür. Minder güreşlerinde, katılımcıların bir 
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bölümü tarafından usta çırak ilişkisi olarak adlandırılmasa da antrenör ve sporcu 

arasındaki hiyerarşinin gösterenlerinde usta çırak ilişkisinden gelen değerlerin 

etkisinin olduğu görülmüştür. Bazı katılımcılar ise minder güreşinde de usta çırak 

ilişkisinden gelen değerlerin sürdüğünü belirtmiştir.  

Usta ya da antrenörle ilişki özellikle yatılı kalan güreşçiler için aile ilişkisinin 

yerini almaktadır. Burada ahlaklı olmak ustaya/antrenöre saygıda kusur etmemek 

anlamına gelmektedir: 

“Ahlaki yönden farklıdır. Herkes ahlaklıdır, ağırdır uysaldır. Fiziği gücü olsa 

da kötülük düşünmez. O istisnadır dediğiniz (yaşanan bir şiddet olayını örnek 

verdiğimde bu cümleyi söylüyor). 9 yaşında bir çocuk geldiğinde her şeyiyle 

antrenörü ilgilenir. Ailesine duymadığı saygıyı antrenörüne duyar. Ahlak ve 

saygı yönünden çok ağırdır.” (Yılmaz,e.g, ant) 

Güreşe başlama zamanı da saygı gösterilmesi gereken insanları 

belirlemektedir. Daha önce başlamışlara saygı gösterilmesi gerekmektedir. Usta çırak 

ilişkisinin güreş sporunun kendi içinde yerleşik kurallarının olması, bu spora 

başlayan kişilerin de buna uyum sağlaması anlamına gelmektedir: 

“Bir kere iyi güreşçi başarılı olan güreşçidir. Ama bunun yanında güreşin 

kendi yapısı gereği güreşçinin her şeyden önce ahlaklı olması lazım, saygılı 

olması lazım. Bizde usta çırak ilişkisi vardır. Bizde senden bir gün önce 

başlayan ya da senden iyi dereceleri olana saygı göstermeniz lazımdır. Kimse 

sizi zorlamaz, o ortam sizi oraya yönlendirir. Ona sempati duyarsınız, 

dolayısıyla saygı gösterirsiniz. … bir gruba girdiğiniz zaman sizin selamınızı 

alanın sayısı çoğalır. Siz bir şey söylediğinizde onu yapmak için bir kişi iki 

kişi ya da beş kişi on kişi harekete geçer. Size bir izzet-i ikram olur….Orada 

sizden önce başlamışsa, siz daha başarılı da olsanız, o sizin ustanızdır. 

Ustanızdır ona saygı gösterirsiniz. O da sizin gösterdiğiniz saygıyı karşılıksız 

bırakmaz, sizi sever sayar, sizi takdir eder. Elinden gelen yardımları kendi 

bildiği ölçüde aktarmaya devam eder. Halen de devam ediyor. Paranın, 

ekonomik rantların girmiş olması özellikle genç güreşçiler arasında 

rekabetten dolayı olabilir. Ama büyüklere çıktığınız zaman, daha üst 

kategorilere yani. Bunu en az şekilde görmeye başlarsınız.” (Bora, e.g, uzm) 
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Ustaya saygının farklı gösterim biçimleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki güreş 

meydanında gösterilendir. Güreş yaparken usta ve çırağın güreştiği durumlarda belli 

kurallar dahilinde güreşmek gerekmektedir. Ustaya saygının temel gösterenleri 

aşağıda belirtildiği gibidir: 

“Onla güreş tutmazdın. Onunla güreşeceksen o izin verirse güreşirdin. 

Babanın yanında adamla güreştireceksen babaya da sorarlardı bu çocukla 

güreştireceğiz diye. Yenilirse baba rencide olmuş oluyor. Sen yenemeyeceğin 

adamla niye güreş tuttun diye. Öyle söyler. Güreşe de izin veririler. Usta bir 

ortama geldiğinde ayağa kalma vardır. Hala var o. Konuşma da konuşmaz. 

Bizi çağırırdı  gelin derdi, şu oyunda şöyle yapcan diye yazardı. Biz birerli 

ikişerli yapardık. Biz mesela harmanda güreş tutardık, sen paçayı şöyle 

yapacan. Alttan şöyle tuttuğun zaman sen dönmeye başlıyorsun. Sen de 

onunla birlikte dizini yere getirmeye çalışacaksın”. (Faruk, e.g) 

Faruk’un belirttiği gibi saygıyı göstermenin bir diğer yolu, köy kültüründen 

de gelen bir değer olarak söz söyleme hakkının büyüğün yanında küçüğe 

verilmemesidir. Ustaya saygı olarak gösterilen davranış biçimlerinin büyük bir 

bölümü köy kültürü içinde büyüklere saygıyı gösterme biçiminden gelmektedir: 

“O büyüklerin yanında. Büyüklerin yanında zaten öyle konuşamazsın. Ustan 

senin büyüğün. Zaten öyle bir konuşma o zamanlar yoktu. Bundan 30 sene 

önce. Her meslekte usta çırak ilişkisi vardı Anadolu’da. Güreşte yüzyıllardır 

var, ata sporu. Saygı gereği, kim çalıştırmış bunu dediklerinde, Mıstık 

pehlivan dediklerinde senin rakibin zaten senden çekiniyor. Onun için onun 

senin ustan olması sana bir ayrıcalık tanıyor. Bu adam boş adam değildir 

diye rakibin seni önemsiyor.” (Faruk, e.g) 

Usta çırak ilişkisi aktif olarak spor hayatının bittiği dönemde bir dayanışma 

ilişkisine dönüşmektedir. Ustaya saygı göstermek aynı zamanda onu kollamak ve 

saygıyı aktif yaşam bitmiş olmasına karşın devam ettirmek anlamına gelmektedir: 

“Anneye babaya saygı nasıl gösteriliyorsa, büyük geldiği zaman kalkılır, eli 

öpülebilir. Öpmesen bile ona yapılan şeyleri, kötü söylememek lazım. Mesela, 

bugünlere geldiysek, mesela Kırkpınar’da iki defa, üç defa üçüncülük 

kürsüsüne çıkabildiysem, baş altında birinci olabildiysem, bunda benim 

yüzde 70 şeyim varsa, yüzde 30 da ustanın hakkı vardır. Hiç kimse kendi 



 238

başına değildir, kendi başına da yetişmez. Ona saygı duymak lazım. Ustayı 

şimdi gördüğümüz zaman görmezlikten gelemeyiz, ona saygıda kusur etmemiz 

lazım. Ha kusur edersen, bizim … çayını ısmarlarız, yemeğini ısmarlarız, 

parası pulu yoksa onu gidermeye çalışırız. Şimdi gideceği, ulaşacağı bir yere, 

bir ihtiyacı varsa onu götürmeye çalışırız, yani bizden beklenen, bizim 

imkânlarımızla yapabileceğimiz bir şey varsa onu elimizden geldiği kadar 

yapmaya çalışırız. Annemize babamıza ne elimizden geliyorsa, gelmeyeni de 

eşimizden dostumuzdan tedarik edebiliyorsak ustaya da aynı 

şekilde.”(Gültekin, y.g, ant) 

Metin güreş yaşantısı boyunca ustanın çırağa liderlik yaptığını belirtmiştir: 

“Yağlı güreşte usta çırak ilişkisi vardır, bir usta güreşe çıktığında çırağı 

onun zembilini taşır, kıspetini taşır. Onun sırtını yıkar işte. Havlusunu tutar. 

Bu gibi şeylerle çırak ilgilenir. Usta da onun ezilmemesini hata yapmamasını 

sağlar, onu korumaya çalışır. Toplum içinde yaşadığı haksızlıkların önüne 

geçmeye çalışır. Çırağını da kendi ile birlikte yaşam mücadelesi içinde 

varolmasını sağlar. Bizim çayıra çıkan insanlara pehlivan diye bir isim 

koymuş, pehlivanın açılımı da Farsçaya baktığımızda pehlivan eşittir yiğit, 

mert güçlü akıllı sözün eri, çevresi tarafından güvenilen iri yapılı insanlar 

olarak konmuş ortaya.” (Metin, e.g, idareci) 

Aslında dayanışmanın bir biçimi olarak usta çırak ilişkisi geleneksel ilişkilere 

dayanmaktadır ve genç güreşçilerin toplum içinde korunmasını sağlamaktadır. 

El öpmek, masaj yapmak ustaya verilen hizmetler arasında belirtilmiştir: 

“Mesela bizim başpehlivanlar gelir, hemen herkes kalkar elini öper. (antrenman 

sırasında ) Masaj yaparız onlara yani. Güreşirken onların tekniklerini kaparız. Bu 

kadar yani.” (Muzaffer, y.g).   

Usta çırak ilişkisinde sadece ustaya duyulan saygı değil, aynı zamanda çırağa 

gösterilen ilgi de önem arz etmektedir. Pek çok görüşülen tarafından ifade edildiği 

gibi güreş merkezlerine ve kulüplere küçük yaşta gelen ya da yağlı güreşe küçük 

yaşta ustalarıyla başlayan çocuklar için çalıştırıcılarıyla kurdukları ilişki aile 

ilişkisidir. Ebeveynleri uzakta olan çocuklar için çalıştırıcıları ailenin yerini 

almaktadır. Bu yüzden antrenör ya da ustaların genç güreşçilerle kurduğu ilişkinin 
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yakın ve onu anlayacak düzeyde olması, güreşçinin başarısı için de önemli bir 

etmendir: 

“Ustalarımız vardı. Gelirdik burada. Bir sporcuda en önemli şey ahlaktır. Ne 

kadar başarılı olursa olsun, ahlak olmayınca o sporcu olmaz yani. Şimdi bir 

mesafe olmalı. Mesafe olmalı yalnız saygı babında mesafe olmalı. Ustayla 

şey arasında çırak arasında o saygının haricinde bir bağ olmalı. Usta 

güreşçinin ruhuna inebilmeli. Çırağının ruhuna inebilmeli. Evladı gibi sohbet 

edecek, şey yapacak. Ya sen çıraksın otur şurada dedi mi o çocuk güreş 

olmaz yani. Onunla sohbet edecek onun bir derdidir şudur budur evde bir 

şeyi vardır. En ufak onun ruhuna inerse o çok iyidir. Bizim …. ildeki … 

hocamız. Çocuklarla tavla oynar, sohbet eder. Çok iyiydi. Çocuğun ruhuna 

inemezseniz zaten başarılı olmazsınız…. Baba gibi yaklaşmazsa olmaz. Onu 

da çocuğun suistimal etmemesi lazım. O ilişki olmazsa olmaz. Çocuk 

babasından fazla o hocasına güvenmesi lazım.”  (Halim, enformel görüşme, 

güreşçi velisi) 

Kurulan ilişkinin duygusal boyutu aileyle kurulan ilişkiye benzediği için de 

diğer erkeklerin birbirleriyle kurdukları ilişkiden farklı olarak yoğun duygusal bir 

bağ gerektirmektedir.  

Bu ilişki biçimi önemli bir grekoromen güreşçisi olan Satılmış tarafından 

geleneklerin sürdürülmesi için gerekli görülmektedir. Usta çırak ilişkisinde bu 

yaklaşım, bu ilişkinin güreşin milli manevi değerlerini taşımanın göstergesi olduğu 

yönündedir. Bir lider olan ustaya saygı gösterilmesi güreş sporunda geleneğin 

devamcısı rolünün devam ettirilmesini sağlamaktadır: 

“Lider gibi görülür. Bizde ustalık çıraklık makamları vardır. Saygı had 

safhadadır. Ataerkillik vardır. Yaş olarak bizim gibi spor yapanlar yaş olarak 

bizden büyük olsa da bizimki gibi bir başarıda saygı gösterir. Geleneğini 

yaşatan bir camiadır. Saygı sevgi bazı kurumlar vardır saygı sevgi yok 

olmuştur, spor branşları. Güreş hala milli manevi değerlerini korur yaşatır 

ya da yaşatmaya çalışan camialardan birisidir.”(Satılmış, e.g, idareci) 

Gültekin profesyonel bir spor olmasına karşın yağlı güreşin halen belirli 

kurallara ve etik değerlere uyulması gereken bir alan olduğunu ve bu anlamda her 
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şeyin para için olmadığını, kendine özgü değerlerin bir o kadar önemli olduğunu 

belirtmiştir: 

“Usta usta(dır). Maddi yönden bakarsak profesyonelce bakıyoruz, ama 

manevi yönden bakarsak amatörce yapıyoruz, yani bence o şekilde 

değerlendirebiliyorum ben yani. Daha da başka bir şekilde düşünce varsa, 

ona da saygı duyarım.” (Gültekin, y.g, ant) 

Ustanın sorumlulukları bir aile büyüğünün sorumluluklarını da içermektedir. 

Spor hayatlarının dışında kişisel hayatlarında da sporculara destek olmaya devam 

etmektedirler: 

“Kız istemeye bile usta gider bazen anne babayla birlikte. Tabii. Birkaç tane 

arkadaşlarımızın eşlerine falan sağ olsun bizim, yani yapmıştır, o güzel bir 

sevap. Herkese nasip olmaz, yani hakikaten elin yani ilerde geçineceği olur, 

olamazsa o kötü, olursa Allah razı olsun derlerse ne mutlu, ama olamazsa 

sebep oldu falan. Đşte kız der ki, ya işte geldim musallat oldun, beddua 

verebilir yani. Bu işler … işler. Bir de gittiğin insanın, yetiştirdiğin talebeyi 

dörtdörtlük bilmen lazım, yani eksisi, artısı, kişisel, nedir ne değildir onu 

bilmen lazım. Elin kızının vebalini almamak için bunu bilmek lazım.” 

(Gültekin, y.g, ant). 

Gültekin’in de belirttiği gibi hiyerarşik bir ilişki kurdukları ustayla dayanışma 

önemlidir ve ustanın olması çırağa da olanaklar sağlamaktadır. Kerem, ustanın 

kendilerinin her türlü ihtiyacını giderdiğini belirtmiştir. Minder güreşçisi olan Kerem 

bunun karşılığında çırağın da ustaya saygısını ona hizmet ederek gösterdiğini ifade 

etmiştir: 

“Usta çırak ilişkisi oluyor bizde, usta dersin, sana gösterir. Orada üst kıdem 

kendi aralarında takılır, biz küçüğüz. Benim ustam vardı … benim her 

şeyimle o ilgilenirdi, alış veriş yapardı benim için, para verirdi, antrenmana 

götürürdü. Öyle yani, her şeyiyle o ilgilenir yani, sen de antrenmanda tişörtü 

terliyor hemen kuru tişört getiriyorsun. Antrenman duş aldıktan sonra 

çantasını toplarsın, sen de üzerine düşeni gösterirsin, o da sana hatalarını 

gösterir, doğruları gösterir, teknikleri gösterir. Şimdi kızarlardı ama benim 

güreşe eğitime girdiğim zaman 22 kişi benden büyüktü. Ben hiç eziyet 

görmedim büyüklerimden orada. Hiç öyle şunu götür bunu götür de olmadı. 
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Đlla ki su verirsin yani küçük olarak. Senden büyük yabancı bile olsa suyunu 

illa ki götürürsün yani. Örf ve adetlerimizde var bu.” (Kerem, y.g) 

Ustaların (görüşmeler sırasında kimi görüşmeciler sıklıkla antrenörlerini de 

usta olarak adlandırmıştır) kişisel hayata dair sorumluluklarının yanı sıra güreşçilerin 

hayatlarını düzenlediği de görülmektedir: 

“Takip etme, nasıldır, nereye gider. Antrenmandan mı çıktı, çocuk nereye gitti, 

evine mi gitti, yoksa şuradaki kahvehaneye mi gitti; bunu bilmen lazım. Sen 

burada çalıştır istediğin kadar, adam kalksın idmandan sonra kahvehanede iki 

saat, üç saat vakit geçirirse, sigara dumanı vesaire, işte alkolün malkolün 

içinde olduğu zaman, zaten sporla alkolün bir arada olması mümkün değil. 

Bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Onun için, onları bilmesi lazım. 

Bilemezse zaten elindeki malzemenin ne kadar, nerelere geleceğini bilemez 

yani. O hayal kırıklığına uğrar, o da usta olmaz. O da hayal kırıklığına uğrar, 

ustalık şekli olmaz.” (Gültekin, y.g, ant).  

Usta, güreşçinin her şeyini bilmektedir. Bu anlamda Đzzettin tarafından da  

babayla ilişkiye benzetilmiştir. Fakat ustanın öğreteceği bilgiyi hak etmek için 

saygıda kusur etmemek gerekmektedir: 

“Öldü. Rahmetli oldu. Onun zamanında falan başladık, fakat ben bir tane 

öğreticiyle falan yetinmedim. Bu işi Türkiye’de en iyi kimler yapıyor hem 

gider onları izlerdim. Arının çiçeklerden bal toplaması gibi, ben de gider … 

Oturmasına, kalkmasına, edepli olunur. Ustanın yanında bacak bacak üstüne 

atamazsın, laubali olamazsın, tabii ona karşı babana sevgini saygını nasıl 

gösteriyorsan ona şey yapmak zorundasın ki, ona saygı gösterdikçe onun 

karşısında edepli, adaplı olursan o da sana bilgileri vermeye başlar. Bu saygı 

kesildiği zaman o da sana karşı ders vermeyi keser … Mevlana Hz. Ne diyor; 

“Kötü niyetli insana ilim öğretmek yol kesen eşkıyanın eline silah vermeye 

benzer” diyor. Demek ki bir insan ilk önce adaplı, edepli, iyi niyetli olacak. 

Ondan sonra başlayacaksın vermeye. Çünkü ona verdiğin bilgileri o da 

insanlığın iyiliğine kullanacak, menfaatine kullanacak.”  (Đzzettin, y.g, 

veteran). 

Emre de benzer bir biçimde ustayı yıkamalarını bir saygı göstergesi olarak 

anlatmıştır: 
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“Şu anda biraz da saygı kalmadı. Eski mesela biz 97 yılında Kepez’deydim. 

Ustamız vardı. Önce usta bize oyunlar gösterir. Ama çok bunaltıcı bir sıcak 

vardı Antalya’da. Sırtımızda bakraç banyo yapmak için. Önce ustamızı 

yıkardık. Şu anda o saygı yok. Son beş yıl içinde o saygı kalmadı. Toplumda 

otururken ustan geldi hemen yerini verirsin yani. Yağlı güreşin özelliği o. 

Kendinden büyük birisiyle güreşiyorsan saygı gösterirsin. Onu alıp yere 

çarpmak veya bir yerini sakatlamak amacıyla güreşmezsin. 25 yaşındaki 

adamla 35-40 yaşındaki adamın eforu nefesi bir değil. Usta Cengiz Albiya 

mesela Recep Çakır geldi, elini öptü. Usta da onun elini kaldırır. Yenmez, 

normal bir 10 dakika güreşirler, yenişme pozisyonu olmaz. Usta da çırağın 

kolunu kaldırır, çıkar gider. Seyirciye göstermek için on dakika güreşir. 

Müsabakada. Ama seyirlik olarak güreşirler. Seyirci onları görür.” (Emre, 

y.g) 

Usta çırak ilişkisindeki saygı Gültekin tarafından dinde olduğu kadar hassas 

olarak tanımlanmıştır: 

“Mesela, bir insanın bana saygısızlık yapıp yapmaması önemli değil, ama 

benim iyi bildiğim insanlara saygısızlık yapıyorsa demek ki, demek ki bir gün 

de bana yapacaktır, bunun için sınırı burada koyarım, yani kendi açımdan 

sınır koyarım. Ama bir sporcu kim ne olursa olsun saygısızlık yapmaması 

lazım, saygısızlık beklenilemez yani. En azından sporumuz dinimiz kadar 

hassastır yani. Sporcu dediğin zaman bence inanılacak, güvenilecek… Tabii 

ki. Güreş bizim peygamber sporumuz olduğu için, dualı spor olduğu için. 

Dua eden, ondan sonra saygıda kusur etmeyen bir insanın hiçbir kimseye 

kötülük veya saygısızlık yapacağına ben inanmıyorum. Đnsan dinini 

bilmiyorsa, yaşamıyorsa, yaşamak istemiyorsa veya görmezlikten geliyorsa 

saygısızlık beklenebilir yani.” (Gültekin, y.g, ant).   

Usta çırak ilişkisinin gerçekleştirilmesi başarı için de bir araç olarak 

görülmektedir: 

“Usta çırak ilişkisi başpehlivanlıkta da çok önemli. Başpehlivan oldum, 

benim ustama da ihtiyacım yok diye düşünürsen başarısız olursun. Yani 

düzen, tertip şart. Sabah kalkıyordun, ustamız kalktı, koşuya gideceğiz dedi. 

Yok ben gelmiyom falan diyebilir misin. Desen ne kendine faydası olur. Ne 
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ustana faydası olur. Ama ben seni görerek aşkla koşuyorum, o da beni 

görerek aşkla koşuyor. Birbirine entegrelidir bunlar. Bizim birinci hedefimiz 

başarı. Başarılı olabilmek için hangi kurallara riayet edilmesi gerekiyorsa 

onlar yapılır.” (Hayri, y.g). 

Vedat, ustanın ya da antrenörün bu anlamda büyük kentlerdeki ilişkiye uyum 

sağlanmasında yardımcı olmak gibi de bir işlevi olduğundan bahsetmiştir. Usta çırak 

ya da antrenör sporcu ilişkisinin güreşçi için önemli olmasının bir nedeni de, kırsal 

bölgelerden güreşmek için kentlere gelen erkek çocuklarının buradaki hayata uyum 

sağlaması için yol gösterici olmasıdır: 

“Benim istediğimde, şey yaptığımda bu, yani genelde eğitim gören 

çocuklarda bu olmuyor. Eğitimli çocuklardan, eğitimli sporculardan bu 

bahsettiğimiz biraz önceki olaylar, dışlanma olayı vesaire, kötü alışkanlıklar 

eğitim gören çocuklarda olmaz. Eğitim görmeyen, kırsal yerlerde, diyelim 

kendisine iyi bir hoca bulamamış veya hocası olmamış, antrenörü olmamış 

sporculardan çıkıyor, oluyor bazen bunlar. Bir antrenörü varsa, iyi hocası 

varsa hocaları, ağabeyleri, antrenörleri de hem okumalarını, hem spor 

yapmalarını teşvik ediyorsa bu hayatta kesinlikle olmaz.” (Vedat, y.g, ant. 

yard).  

Usta çırak ilişkisinde şefkat vurgulanırken, eleştirilen usta davranışları da 

bulunmaktadır: 

“Ya şimdi ağır olan insan, oturması kalkmasını bilen. Herkese eşit mesafede 

olan, lakayt hareketleri olmayan. Böyle ağabeylerimiz var bizim. Bunlar 

bütün illerde tanınır, sevilir. Cengiz abiyi de herkes severdi. Ben ta deste 

pehlivanıyken bile ona sempati duyardık, ona hayran olmayan yoktu. Hep 

çırak değil de bize kardeşim derdi, hep sarılırdı öperdi. Daha sert olan da 

vardı, çırak şunu getir diyen de. Bir de saçını okşayan da vardı, kardeşim 

diyen. Ona daha farklı bakıyorsun, bu tarz insanlar çok seviliyor.” (Muzaffer, 

y.g.) 

Sancar (2009), geleneksel yaşlı erkek otoritesinin kente göçle birlikte 

yıkıldığını ve genç erkeklerin para kazananlar olarak ailenin yeni iktidar sahipleri 

olduğunu belirtmiştir. Güreş alanında da yaşanan bu değişime bağlı olarak 
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hiyerarşinin, söylemde sürse de, pratiğe yansıtılmasında sorunlar yaşandığı da 

katılımcılar tarafından belirtilmiştir. 

Cüneyt, usta tarafından istenenlerin aynen yerine getirilmesi gerektiğinden 

bahsetmiştir fakat bunun artık değiştiğini belirtmiştir: “Ustaya itiraz edilmez, ne 

derse o olur. Eğri ya da doğru. Biz etmezdik, eskiden öyleydi, şimdi farklı oldu tabii 

her şey.” (Cüneyt, y.g) 

Bu değişimi olumlu gören bir belediye kulübünün antrenörlerinden Ayhan, 

daha önceki dönemlerde bu ilişki daha hiyerarşikken, bugün konuşabilecek düzeyde 

bir iletişimin kurulduğu belirtilmiştir: 

“Ama antrenör-sporcu ilişkisi, sporcu sana güvenecek, hocam doğru yapıyor, 

bunu en yükseğe taşımam lazım. Eğer sporcu sizi beğenmiyorsa veya 

takmıyorsa diyelim, hiç bu işi yapmanıza gerek yok. Şimdi Türkiye’de bunu, 

eskiden biraz daha şeydi. Hocayı görünce hani cami hocası gibi bir korku 

vardı, alamıyorduk biz, ama şimdi öyle değil. Çocuk eksik varsa hocam bunu 

bir daha gösterin diyor. Yaklaşım böyle. Tabii ahlaki boyut hala fazla.” 

(Ayhan, e.g., ant) 

Ayhan çocuklara vermek istedikleri disiplinin ancak sevgi göstererek 

başarılabileceğine inanmaktadır: 

“Her gün böyle gelirken, çocuklar bizi gördüklerinde kucaklarlardı bizi ve o 

sevgiyle biz istediğimizi yaptırırdık. Çalışmaya başlamadan önce konuşma 

yapardık, derdik ki bize sakın kavgayla, küfürle karşımıza gelmeyin. Ha cam 

kırmışsınız, kapıyı kırmışsınız hiç önemli değil, yaptırırız, ama bir kalbin 

kırılması veya bir arkadaşını rencide edilmesi farklı bir şey, yani bizim 

yapımıza ters. Aralarda oluyor, düzeltemediklerimiz çıkar tabii.” (Ayhan, 

e.g., ant). 

Eskiye oranla usta çırak ilişkisinin farklılaşması Semih tarafından da olumlu 

bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Varlığının korunmasına karşın, ilişki 

biçiminde hiyerarşinin eyleme biçimi dönüşmüştür. Büyük şehirlerde yer alan 

takımlarda istihdam edilen günümüz güreşçileri bu geleneksel ilişki biçimlerinin 

bilgisine sahip olduğu ve geçmişten gelen değerlere saygı duyduklarını belirttikleri 

halde, kimi güreşçiler yaşanan dönüşümden hoşnut olduğunu söylemiş, kimi eski 

güreşçilerse bu dönüşümden hoşnutsuzluğunu dile getirmiştir.  
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“Çırak diye görmüyorum onları, kardeş gibi. …Eskiden işkence gibiymiş. 

Usta çırak ilişkisi. Ustanın malzemesini taşıt, kıspetini yıkat. Ne bileyim, şunu 

getir, bunu getir, hepsi modern. Arabayla beraber gezeriz, tatile birlikte 

gideriz. Sermes’le mesela. Havlumu arabadan getirir mesela bir o. Aslında 

çırağına her şeyini anlatmaman lazım, bir tane püf noktan olması lazım. 

Yetiştiğin güreşçiyle spor yaparsan, ustalar da eskiden öğretmezmiş her şeyi. 

Biz dürüst davranıyoruz, belli bir yerde döneklik yaptığı zaman adam rakip 

olarak çıkıyor karşına. Aslında her şeyi vermemek lazım.” (Semih, y.g) 

Usta çırak ilişkisinde yaşanan değişim Muzaffer tarafından toplumsal 

değişimle birlikte olması gereken bir gelişme olarak değerlendirilmiştir: 

“Dünya değişti. Bazı şeyler de değişebiliyor. Kültür değişiyor, sporcuların da 

kültürleri değişiyor. Bizim başpehlivanlara baktığımız zaman yarısından 

fazlası üniversite mezunu. Genelde spor akademisi mezunudur hepsi ama 

makine mühendisi bile olan başpehlivan arkadaşlarımız var. Değişmeyen 

usta bizim büyüğümüzdür, biz bir konuda o konuşurken konuşma hakkını biz 

ona veririz. Ya da biz o bize bir şey dediği zaman kabulleniriz. O da bize 

yanlış bir şey demez ona inanırız. Yağlı güreş için yanlış bir şey yapmaz, 

saygı duyarız.” (Muzaffer, y.g).  

Antrenör ve yetişkin yağlı güreşçi Gültekin tarafından kendi dönemlerindeki 

usta çırak ilişkisi yine saygı üzerinde durularak açıklanmıştır. O da bir değişim 

olduğundan bahsetmiş, bunun büyük şehirlerdeki yapının farklılığından 

kaynaklanabileceği yönünde tahmin yürütmüştür: 

“Saygıda kusur edilmez. Anne baba, öğretmen, usta bunları ayrı bir kefeye 

koyarız Anadolu’nun tabiriyle. Köprü olsun üstünden geçilmez diye bir şey 

vardır. Biz öyleyiz yani. Bilemiyorum tabii ki şimdi büyük şehirlerdeki spor 

hayatını veya görenek hayatını. Đstanbul gibi büyük şehirler tabii insanları 

haliyle değiştiriyor. Tabii bu şey bazen kalmıyor, Anadolu’daki aynı beklenti 

olmuyor.” (Gültekin, y.g, ant).  

Timur ise diğer katılımcılardan farklı olarak değişimi olumsuzlamaktadır. 

Önce usta çırak ilişkisinde olması gerekenleri anlatmış, fakat eskisi gibi bir saygı 

ilişkisinin kalmadığını belirtmiştir: 
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“Çırağın ustasına bağlılığı vardır. Çünkü ustası ona her şeyi öğretir, her 

konuda, yani maddi manevi. En başta o sporu öğretir. Manevi konularda 

bilgiler verir. Dışarı oturur, seyircinin içine, aynı zamanda gözünüz ondadır, 

yani irtibat halindesinizdir. Çünkü dışarıdan daha iyi görünür güreş. Ona 

bakarsınız, icabında yapılacak bir pozisyon .. vardır, o da el kol, aramızdadır 

o zaten, anlaşırız onunla biz, el işareti yapar biz de ona göre rakibe o oyunu 

uygulamaya çalışırız. Valla şimdi ben biraz acı konuşacağım bu konuda. 

Eskidendi o ustalık çıraklık ilişkileri, ekside kaldı her şey. Eski pehlivanlar, 

eski saygı sevgi hepsi eskide kaldı, şu an göremiyoruz. Şimdi ne çırağın 

ustasına saygısı var, ne küçük pehlivanın büyük ağabeysine saygısı var. Valla 

bilmiyorum da, herkes kendine göre kendim oldum zannediyor, yani kendi 

kendime yetiştim zannediyor. Aslında öyle bir şey olabilir mi, düşünün, yani 

tek başınıza olabilir misiniz. Şu tezi bile kaç kişiden toplamaya 

çalışıyorsunuz. Onun için şimdikilerde öyle bir hava var. Biraz da tabii 

ailelerin yetiştirme tarzı, terbiyesi, ortamlar değişti. Her şey eskide kaldı 

maalesef.” (Timur, y.g) 

Kendi başladığı dönemlerde usta çırak ilişkisinden bahseden Cüneyt de 

bunun değiştiğini iddia etmektedir: 

“Valla biz antrenmanda beraber, yediğimiz içtiğimiz beraber, her şeyimiz 

beraberdi, fakat aramızda saygı sevgi vardı. Örneğin şimdi pek yok o. 

Antrenmandan sonra yıkanma yerinde önce ustalar yıkanır, kesinlikle biz 

daha sonra yıkanırdık. Şimdi antrenman bitiyor, çocuklar patır kütür duşa 

gidiyor.” (Cüneyt, y.g) 

Önceliği vermek ve yanında konuşmamak önemli saygı göstergeleridir. 

Burada yaşanan değişimden şikayet eden Kazım, artık herkesin konuşmasını ve 

istenene aynen uymamasını olumsuz bir gelişme olarak değerlendirmektedir.  

“Güreşin içinde de güreşçilerde de var, beyitler okunur. Yağlı güreşte tam 

vardı. Usta çırak olayının dışına çıkılmış. Büyük küçük olayının dışına da 

çıkılmış. Sus dendiği zaman çırak susardı. Şimdi ne diyorsun sen diyor. Bu 

kültürün dışına çıkıyor. Manevi yönü var. O manevi gücü kayboldu mu, imanı 

kayboldu mu her şeyi bekleyebilirsin. Anne baba, peygamber, Allah bilmeyen 

kaybolur. Yağlı güreşte saygı duyulan Ahmet Taşçı. Bu işte başarılı olan kişi, 
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Cumhuriyet tarihinin en büyük başpehlivanı olmaya hak kazanan tek kişi. 

Bencil olsa şampiyon olamaz. Başpehlivan olmak için büyük güç olduğunu 

halka ve gruba kabul ettirmiştir.” (Kazım, e.g) 

Tamer sadece para için güreşenlerin de saygıyı göstermelik yerine getirdiğini 

belirtmiştir: 

“Türk kültüründen gelen saygı. Sokakta olsun, telefonla bir ricası olsa bile 

hatırını sayar çırak. Herkes bundan nemalanmak ister. Para için. Güreşçi 

olarak yetişen insan bilir de. Hani günü birlik sezonda çok aşırı güreşler 

oluyor. Oraya gidip para kazanmak için gelenlerde çok arayamazsın. Sürekli 

usta çırak ilişkisi içinde olanlarda sen onu görürsün. Ama günü birlik 

gelende. Para kazanmak için güreşenlerde onu göremezsiniz. Askerden 

başlayıp kademe olayı her yerde vardır. Hiyerarşi her yerde devam eder.” 

(Tamer, enformel görüşme, idareci) 

Gültekin sporcuların ilişkilerini düzenleyenin, geleneksel usta çırak ilişkisi 

değil, antrenör öğrenci ilişkisinin olması gerektiğinden bahsetmiştir: 

“Biz öğrencilerimizden, çıraklarımızdan disiplinli bir şekilde çalışmalarını, 

verilen programları eksiksiz yerine getirmeleri ve de herhangi bir sporcu 

disiplininden çıkmayacak şekilde, sporcu gibi yaşamalarını isteriz. Bizim 

istediğimiz budur sporculardan; düzenli hayat, eğitim, antrenman. Bu 

şekilde.” (Vedat, y.g, ant. yard) 

Minder güreşinden gelen bazı sporcular da geleneksel güreşteki usta çırak 

ilişkisinin belli boyutlarına karşı çıkmış ve antrenörle sporcunun ilişkisini farklı bir 

boyutta tanımlamıştır: 

“Güreşte bu çok önemli bazı insanlar benim gibi, motivasyon benim için çok 

önemli. Moralim yüksek olduğu zaman mindere gülerek çıkıyorum. Moral 

benim için çok önemli. Rahat olurum. Rahat olursam daha güzel yaparım. 

Antrenör bir abi, bir kardeş bir arkadaş gibi olmalı. Yeri geldiğinde sporcu 

ona kız arkadaşını anlatmalı. Bu benim kendimi kasmamam lazım. Tabii ki 

kötü alışkanlıklar olmalı. Ama normal hayatındaki alışkanlıklarını 

antrenörüyle paylaşmalı. Onunla değişik ya. Saygısını ortamda bir ortamda 

başkalarıyla konuşurken, karşı karşıyayken gösterebilir. Efendi bir şekilde 

konuşur. Mütevazi hocasını kırmadan, tansiyon yükselebilir, onu incitmeden 
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alttan alarak, özür dileyerek. Hocadır yani, ailedir. Büyüğündür. Geleneksel 

güreşte usta çırak ilişkisinden çok buradaki bir usta mesela ben ustayım 

benim çantamı getir, sırtımı kesele. Ama bir hoca demez yani. Antrenör bir 

ibadet gibidir ama biter normal hayatına devam eder. Bana ters geliyor, 

saygı ayrı bir şey, geleneksel güreşlerde çok saygı duyduğum arkadaşlarım 

var. Recep. Ama onda öyle bir şey yoktur, çırağına suyu getirir misin der, 

gerekirse o getirir. Ama burada usta içer yanındakine vermez yani. Bunları 

göremiyorum ben onlarda. Hoş biz çok mu yapıyoruz, çok mu nezaket 

kurallarına göre yaşıyoruz, hayır, belki kurallarımız öyle. Yetişme tarzımız, 

köyde yetiştik yani. ama böyle değil yani.” (Ferhat, y.g). 

Güreş eğitim merkezlerinden birinde antrenör olan Cemil de bu ilişki 

biçiminin bir hiyerarşik ilişkiye dönüşmesine karşı olduğunu şöyle dile getirmiştir. 

Bu ilişkinin hiyerarşik bir hal almasını önlemek için başarıya dayalı bir iş bölümü 

yaptığını anlatmıştır: 

“Antrenör orada tampon görevi görecek, kaynaştırma görevi görecek. Eğer 

ki sorun varsa görmezden gelmeyecek. Bu tür yerlerde askeri sistem yürüyor 

bazı şeyler. Ben de yaşadığım için küçükler büyüklere hep itaat eder, 

büyükler onların amirleridir ama antrenör bunu kısıtlayabilir.  Nasıl işte 

hepiniz aynı hakka sahipsiniz, küçük olan da başarılı, büyük olan da başarılı, 

sen büyük olmakla ona emir vereceğin anlamına gelmez, kesinlikle böyle bir 

şeye kalkışmayın. Onu önleyebilir oto kontrolüyle, biz burada aynı şekilde 

çok dikkat ediyoruz, yaşı büyük olan kaptan değildir, bizde başarılı olan 

kaptandır, takım kaptanı vardır, en başarılı olan kimse o kaptandır bizde.” 

(Cemil, e.g, ant) 

 

Ağabeyler: Güreşçiler Arasında Yaşa Dayalı Hiyerarşi 

Yaşça büyük olanlar geleneksel güreşte ustalık mertebesine yakın 

görülmekte, benzer şekilde onlara da saygı gösterilmektedir. Kendilerinden yaşça 

büyük güreşçilerle kurulan ilişkide, usta çırak ilişkisi gibi geleneğe dayanan kurallara 

bağlı olmasa da, hiyerarşik bir ilişki mevcuttur: 

“Orada abiler vardı. Onlara saygımız gösterdik. Abiyle ilişki yağlı ile minder 

güreşi arasında bir fark var. Yağlı güreşle karakucakta geleneksel bir yapı 
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var. Yağlı güreşte büyük bir insanın küçük insana nasıl sevip koruduğu gibi 

küçük insana bürokraside nasıl saygı duyuyorsak bu şekilde bir ilişkisi var. 

Đşte bilmediği konularda önünde modeldir, işte giyimiyle yaşamıyla 

becerisiyle, tekniğiyle çevresi ile ilişkisiyle model olarak kabul 

ediyorsun.”(Metin, e.g, idareci) 

Đyi bir güreşçinin nasıl olması gerektiği çoğunlukla büyüklere karşı saygı 

duyma özelliği ile açıklanmıştır. Özellikle kendilerinden yaşça büyük olan 

güreşçilerle bir arada yaşayan genç güreşçiler, büyüklere saygı duyulması gereğini 

ifade etmiştir: 

“Đyi bir güreşçi bana göre, küçüklerini seven, büyüklerini sayan, ustalarını 

sayan, bunlara karşı saygılı olması gerekiyor. Saygı olmadan sevgi olmaz, 

sevgi olmadan saygı olmaz. Bu yüzden saygılı olması gerekiyor. En temel şey 

saygı. Saygılı olması gerekiyor. Ben güreşçiyi böyle tanımlıyorum.” (Rıdvan, 

g.g) 

Rıdvan merkezde de sevilen kişilerin büyüklerine saygı duyanlar olduğunu 

“Burada hocalarına saygılı olan, küçüklerini seven, antrenmanlarında iyi olan 

güreşçiler, bu tür kişiler” sözleriyle belirtmiştir. 

Kulüplerden birinde güreş takımı ile yapılan görüşmeler ve gözlem sırasında 

tutulan alan notlarında da ağabeylerle ilişkilerin yeri not edilmiştir. Yapılan enformel 

görüşmelerde de ağabeylerin önemi dile getirilmiştir: 

“12-18 yaş aralığındaki çocuklar arasında yaşa dayalı hiyerarşi ilişki 

biçimlerinde oldukça etkili oluyor. 18 yaşındaki üç genç diğerlerinin 

“ağabeyi” konumunda ve hayatı düzenliyor. Küçük çocukların iş bölümünü 

ve ev düzenini onlar organize ediyor. Ağabeyler onlardan çok önce bir arada 

yaşamaya başlamışlar ve birbirlerinin her türlü sınırlarını biliyor, 

birbirlerinin acılarını paylaşıyorlar. Anne ve babalarından uzakta 

birbirlerinin yaşamlarını paylaşmışlar (alan notu, … Belediyesi, 

04.04.2009).”  

Alan çalışmasının ilk döneminde yapılan bir antrenman ziyaretinde alınan 

alan notlarında da ağabey olarak nitelenen büyüklerin antrenörler kadar diğer 

güreşçiler üzerinde etkili olduğu, oradaki ilişkileri ağabeylerin düzenledikleri 

görülmüştür:  
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“Salonda sadece 3-4 güreşçi çalışıyordu. 12-13 yaşlarında bir çocuk, 16-17 

yaşlarında iki çocuk ve 25 üzeri olduğunu sandığım iki güreşçi var. Salon 

oldukça kötü kokuyor. Fakat geniş. Federasyonun ismini verdiği ….’yı sordum. 

16 yaşlarındaki çocuk antrenörün orada olmadığını fakat “abilere” 

sorabileceğini onların da aynı olduğunu söyledi.” (Alan notu, ….. Belediyesi, 

13.11.2008) 

Genel olarak gidilen güreş eğitim merkezlerinde ve kulüplerde yatılı kalan 

çocuklar için kendilerinden yaşça büyüklerle ilişki belli kurallara göre 

düzenlenmektedir. Küçüklerin “abiler” olarak adlandırdıkları büyük çocuklara karşı 

çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır.  

“Onlar bir şey deyince mesela hemen yaparız. Bir şey deyince. Đşte onlarla 

konuşuruz. Onlar bize böyle oyun oynatır biz oynarız. Soğan katabilir misin 

der hemen katarız.” (Hamza, g.g) 

Yukarıda güreşçinin en önemli özelliklerinden biri olarak büyüklerine saygıyı 

ifade eden Rıdvan, abileri ile ilişkisinde kavgaların sebebinin de onların sözüne 

uymamak ve eşyalarını kullanmak olduğunu belirtmiştir: 

“Onlarla (abilerle) iyi. Dediklerini yaparak, onların dedikleri işlere daha 

uygun nasıl yapabileceğimizi göstererek saygı göstererek. Bazen 

kavgalarımız olsa da iyi. Niye oluyor olunca? Yanlışlıkla onların bir eşyasını 

alıyoruz. Biz de bilmiyoruz tabii. Onları alınca niye alıyorsun diye kızıyorlar. 

Sonra tekrar barışıyoruz” (Rıdvan, g.g) 

Onur da yaşça büyük olanlarla ilişkilerinde onların çeşitli kurallarına 

uyduklarını ve yapmalarını istediklerini yaptıklarını belirtmiştir. Burada bir iş 

bölümü de söz konusudur. Onur’un bulunduğu kulüpte yapılan gözlemler sırasında 

da fark edildiği üzere mekanın temizliği ve düzeni yaşça küçük olanlarca 

yapılmaktadır.  

Homososyal bir alan olarak güreş alanında kadınların olmaması sebebiyle 

kadına ait görülen etkinlikler de erkekler tarafından yerine getirilmektedir. Yaşça 

küçük olanlar kadınlar olmadığı için hiyerarşinin alt sıralarında bulunmaktadır ve 

kadınlara ait temizlik ve düzen işleri onlar tarafından yerine getirilmektedir. Yemek 

gibi küçüklerin yerine getiremediği bir etkinlik ise yetişkin bir güreşçi tarafından 

rahatsızlık duymadan gerçekleştirilebilmektedir. Bazı güreş eğitim merkezi ve 
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kulüplerde de yemek işleri tamamen profesyonel yemek şirketlerince yapılırken, 

temizlik ve düzen yine küçük yaştaki çocukların sorumluluğundadır. Gidilen sadece 

bir güreş eğitim merkezinde tüm işlerin profesyonellerce yapıldığı belirtilmiş, fakat 

bu merkezde, bunu kontrol için gözlem şansı olmamıştır.  

Hepsi genç olan yatılı gruplar içinde 12 yaşından 18 yaşına kadar farklı 

yaşlarda güreşçiler bulunmaktadır ve 10’lu yaşlarının başında olanlar, yani yaşça 

küçük olanlar saygılarını farklı biçimlerde göstermektedir. Örneğin yukarıda 

bahsedilen Rıdvan grubun en küçüğüdür ve kendisine otur denene kadar yemek 

yenirken ayakta beklemektedir. Bunun dışında da özellikle antrenör ve yetişkin 

güreşçiler oradayken ellerini önünde kavuşturarak hizmet için beklemektedir. Onur 

bu iş bölümünü ve kuralları şu şekilde açıklamıştır: 

“Onlar şunu yap diyor yapıyoruz. Bağırıp çığırma … yapmıyoruz. 

Dinliyoruz. …Đş bölümü, arkadaşlarla beraber yapıyoruz, çıkıyoruz. Zaten 

makinemiz var, makinemizi … beraber yapıp, beraber şey yapıyoruz. 

Büyükler, şimdi başımızda zaten görevli Đsmail abi falan var. Onlarla işte, 

onlar yapmıyor. O da kahvaltımızı hazırlıyor sabahleyin, bizi kaldırıyor, 

namaza kaldırıyor. O yönden iyi yani o da…. Yok, itiraz edilmez, büyük.” 

(Onur, g.g) 

Rıdvan da kulüpte bir yetişkin bulunmadığı zaman yaptıklarını ve iş 

bölümünü anlatmıştır. Ne yaptıklarını “O zamanlar derslerimize çalışıyoruz, yarına 

hazırlık olarak. Televizyon izliyoruz. Ortada antrenman eşyalarımızı temizleyip, 

asıyoruz. Bu tür işleri yapıyoruz genellikle” sözleriyle aktarmış, araştırmacı bunun 

sırayla mı yapıldığını sorduğunda ise, “Hayır. Ağabeylerimiz diyor, biz onların 

dediklerine uyuyoruz yani” cevabını vermiştir. 

Đsmet benzer bir biçimde temizliğin küçüklerce yapıldığını, kendilerinin 

denetlediklerini söylemiştir: “Küçükler bulaşığı yıkıyor, biz denetliyoruz yani, 

bilmiyor çocuk, illaki lekeli bırakıyor bulaşıkları.” (Đsmet, g.g).  

Neleri denetlediklerini ve nasıl bir sorumlulukları olduğunu ise şu şekilde 

anlatmıştır: 

“Her şeyden önce burada birliği, düzeni sağlamak. Yanlışla doğrunun 

farklarını göstermek. Düzen yani. Temizlik olsun. Ders çalışma dediğimiz 

zaman, pek dinleyen olmuyor ama. Onun için pek bir şey yapamıyoruz. Daha 



 252

çok böyle düzen ya, elbise düzeni olsun, yatak düzeni olsun. Bunlar.” (Đsmet,, 

g.g). 

Hamza, güreşçiler içinde sevilenlerin de saygılı ve sevecen kişiler olduğunu 

belirtmiştir. Bunun yerine sürekli kızanların ise sevilmeyen insanlar olduğunu 

söylemiştir. Hamza’nın burada bahsettiği kişilerin merkezdeki abiler olduğu 

anlaşılmıştır. Kendisinin ise bu sevecen ve saygılı abilerin yanında yapması gereken 

sorumluluklar olduğunu belirtmiş, bunu “Burada yerler falan süpürülür. Đçeri 

toplanır. Bulaşıklar yıkanır” sözleriyle ifade etmiştir. 

Abiler aynı zamanda küçükler arasındaki ilişkileri düzenlemekle de 

sorumludur: 

“Yeri gelir dövüş de olur, yeri gelir barış da olur yani. Toplu yer burası, 

illaki olur. Ne bileyim, en basit nedenden bile dövüş olur. Sen benim şeyimi 

giydin, böyle şeyler, basit nedenler. Fındık içini doldurmayacak basit 

nedenlerle dövüş çıkarabiliyor bazen. Tatlıya biz bağlarız. Zaten biz dövüş 

etmiyoruz da, küçükler daha doğrusu.” (Đsmet, g.g) 

Bora da büyüklerin görevlerinin hataları düzeltmek olduğunu belirtmiştir: 

“Diyelim ki bir kulüpte iki antrenör var, belki 100 sporcu var. Usta çırak 

ilişkisinden dolayı büyüklerde güreş yapan bir güreşçi çıraklar yani 

ufaklardan birisinin yaptığı bir hatayı görürse onu düzeltir. Müdahale etme 

şansı vardır. Antrenörün göremediği şeyler bu şekilde de düzeltilir. Yani 

mutlak surette de büyükler de küçüklere faydalıdır. Her şey antrenör de 

değildir. Antrenör oranın lideridir. Ama yetişmiş, büyük güreşçiler, usta 

güreşçiler de mutlak surette antrenöre yardımcı olurlar.” (Bora, e.g, uzm) 

Aileden uzaktaki çocuklara derslerini yaptırmak da, kahvaltılarını kontrol 

etmek de abilere düşmektedir: 

“Mesela hiç ders çalışmazlar, ama onların ders çalışmalarının gerektirdiği 

bir sorumluluğumuz var. Sabah kahvaltıya kalkmazlar hiç. Sabah kahvaltısı 

günün en önemli öğünü. Ona kaldırmamız lazım.” (Serkan, g.g) 

Yatılı merkezlerde ağabeylerin sadece ilişkileri düzenlemediği, aynı zamanda 

onlara uyulması gereken temizlik ve düzen kurallarını da öğrettikleri görülmektedir. 

Kulüplerden birinde ağabeyler bulaşığın nasıl temiz yıkanacağını bizzat başlarında 

durarak yeni gelen daha genç güreşçilere öğretmektedir. Aynı şekilde başka bir güreş 
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eğitim merkezinde de, ağabeylerin küçüklere nasıl uyum sağlayacakları konusunda 

yardımcı oldukları ve düzen kuralları konusunda bilgilendirdikleri belirtilmiştir: 

G3: “Büyüklerimize saygılı oluruz, küçüklerimizde yeni gelenleri buraya 

alıştırmaya çalışırız. Yüklenmeyiz onlara.”  

G3: “Biraz daha da fazla özel ilgi gösteririz.” 

G1: “Derslerinde, güreş hakkında, güreşi çıkma konusunda mesela. Güreşten 

önce güreşten sonra ne yapması gerekiyor onları söyleriz. Genelde ilk 

gelenlerde güreşten önce çok heyecan olur, heyecanına yenik düşerler, biz 

anlatırız heyecanlanmayın diye. Güreşten sonra terliyor insanlar, terinizi 

silin, tişörtünüzü değiştirin gibi şeyler. Bunun gibi.” (Odak grup görüşmesi 

1) 

Görüşmeciler tarafından hiyerarşik ilişki bir saygı göstergesi olarak 

yinelenmiştir: 

“Herkesin içinde güreşi iyi olan, saygılı, insanca yani seyirciler bakımından 

bile çok sevilir yani. Đyi olduktan sonra. Burada kendi açımdan ben yani 

kendi akraba şeyimiz var amca oğulları falan var onlar. Onlar daha yakın 

olduktan onları daha çok kanım çekiyor. onlar da gayet yaşıtlarımız gibi 

davranıyorlar. Hoca onlara bunların başında kalın der. Onlar da bize 

yapmamız gereken işleri söyler. Bir iş yapılacaksa yaparız yani. Böyle. Aynı 

arkadaş gibiyiz yani.” (Nihat, g.g) 

Yapılan görüşme ve gözlemler sırasında bu konuya dair göze çarpan 

özelliklerden biri yaşça küçük olanların davranışlarıyla ve konuşma tarzıyla 

kendinden büyük olanları birebir taklit etmeye çalışmasıdır. Oldukça sakil duran bu 

hal, oradakilerce eğitim sürecinin bir parçası, ahlakın inşasının bir basamağı gibi 

görülmektedir. Fakat bu davranış görüşme yapılan uzmanlardan biriyle 

paylaşıldığında, bu durum kendisince eleştirilmiş ve bu durumun küçük çocukların 

herhangi bir denetleme ve danışma olmadan yetişkinlerle baş başa olmasından 

kaynaklandığını söylemiştir. Özellikle ailelerinin uzakta olması ve onların 

hamiliğinden yoksun olmak, erkek çocuğun toplumsallaşma sürecinde tamamen 

yetişkin güreşçileri rol model aldığı ve bu yolla güreşçi idealini yeniden ürettiği bir 

sisteme neden olmaktadır: 
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“Ağabeylerinin taklidini yapıyorlar. Evet yapacak başka bir şeyi yok. Aileden 

kopuk, aileden alınmış gelmiş bunlar. O işin sistemi öyle. Ama o ailenin 

verdiği desteği hiç olmazsa, sevgiyi dayanışmayı koruma hizmetinin verilmesi 

lazım… Ne yapabilir diye soruyorlar. Đşte bir akıl verin. Çocuk sürekli içine 

kapanıyor. Mesela o yaş grubunda benim bir anketim vardı, sanırım 13-14 

yaştı Aksaray’da yapmıştık. En çok sevdiğiniz müzik. Onların yaş grubunda 

genelde Tarkan markan çıkıyor. Bizim güreşçilere bakıyorsun, Müslüm 

Gürses çıkıyor, Orhan Gencebay çıkıyor. Azer Bülbül çıkıyor. Bu çocuğun içe 

kapalı ve sosyal olmadığını söylüyor.” (Bora, e.g, uzm) 

 
4.4.3 Güreşçiler Arası Đlişkilerde Mesafe 

 Homososyallik ve Heteronormatiflik  

Sedgwick (228)’e göre homososyallik aynı cinsiyetten kişiler arasındaki 

toplumsal bağlara tekabül etmektedir ve erkeklik kuramında erkekler arasındaki ilişki 

biçimlerini tariflemek için kullanılmıştır. Homososyal ilişkiler iş yerlerinde 

toplumsal cinsiyetlenmiş kurumlarda, ve serbest zaman boyunca kullanılmaktadır. 

Aynı zamanda özel alanda olduğu kadar kamusal alanda da kurumsal olarak 

bulunmaktadır. 

Alanda bu duruma ilişkin gözlenen durumlardan biri, hem kadın hem de 

erkek güreş takımı bulunan kulüplerde kadın ve erkeklerin bir arada olmamasına 

özen gösterilmesidir. Bir kulüpte antrenmanların ayrı saatlerde yapıldığı, öğle 

yemeklerinde ise kadın güreşçiler yemeklerini bitirdikten sonra, erkek güreşçilerin 

yemek yemeye başladığı ve mümkün olduğunca aynı ortamda olmamalarına dikkat 

edildiği görülmüştür. Enformel görüşmeler esnasında da bu ayrışmaya dikkat 

ettikleri, hem erkek hem de kadın güreşçiler tarafından belirtilmiştir. Güreş eğitim 

merkezlerinde ise yatılı kadın güreşçi bulunmamaktadır. Burada yaşanabilecek 

sorunları Cemil şöyle ifade etmiştir: 

“Olabilir de erkekle bayanın aynı ortamda aynı çatı kalması benim için çok 

uygun değil, bayanlar için ayrı bir eğitim merkezi kurabilirler orada da 

kalabilirler.” (Cemil, e.g, ant). 

Homososyal bir ortamda yer alan güreşçilerin büyük bir bölümünün 

merkezde geçirdikleri zamanın dışında da, özellikle yaşıtlarsa birlikte zaman 

geçirdikleri görülmüştür: 
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“Okulda arkadaşlarımızla, evet. Bank var, oturuyoruz öyle vakit geçiyor. 

Derslere falan giriyoruz. (Okuldan sonra) Buraya geliyoruz. Buradan 

antrenmana, antrenmandan yine bura, buradan yine okula… Akşamları 

geliyoruz, yatırıyoruz, dinleniyoruz. Yemeğimizi yiyip, çayımızı içiyoruz. 

Ondan sonra meyve alacaksak gidiyoruz BĐM’den falan alıyoruz geliyoruz. 

Öyle yani.”  (Onur, g.g).  

Onur’a merkez ve okulda geçen zamanlarının dışında da mı buradaki 

arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdiği sorulduğunda “evet” diye yanıtlamış, “Gitsek 

bile internete gideriz ya da sinemaya gideriz. Dün değil evvelsi gün sinemadaydık. 

Arkadaşlarla beraber gittik. Öyle, yani vakit geçiyor” cevabını vermiştir.  

Güreş alanındaki uzmanlardan biri olan Bora 10-11 yaşındaki çocukların 

yaşadığı homososyal ortamın aileden uzak gençler için cinsel yaşamda sorunlar 

yaratacağını ifade etmiştir: 

“Yani düşünün 10-11 yaşında çocuk. Ne yapar cinselliği nasıl öğrenir ya 

annesinden babasından, ya arkadaşlarından ya da okul ortamından. Ama en 

başta anne babadan öğrenilir. O arada çocuk bazı şeyleri bilemiyor. Sadece 

cinsellik manasında değil, ahlakı, manayı, insan ilişkilerini, eşi dostu 

ahbaplığı, her bir şeyi sosyolojik olabilecek her bir şeyi oradan öğreniyor. 

Orada olanlar zaten kendisi gibi. Diğeri de çok iyi bilmiyor. Ya da bildiği 

yanlış. Okula gidiyor, okuldakiler ayrı grup. Antrenörü bilmiyor. Netice 

itibarıyla bu çocuklar o yaş grubundan itibaren çok iyi gelişim 

gösteremiyorlar. Burada en büyük etken burada destek verecek uzman 

kimselerin olmaması.  Genellemek de yanlış belki, bir tane güreş eğitim 

merkezine bir müdür atanmıştır, iyidir. Her şeyi anlatıyordur ama bu genel 

durum değil. O raporlarda biz psikiyatr, sosyal hizmetler uzmanı ve kaliteli 

bir antrenör olsun dedik. Eğer bunlar yapılamıyorsa antrenörleri bu tür 

bilgilere sahip insanlar olmalı…. ne kadar başarılı olabilir bilemem. 

Psikiyatr gibi psikolog gibi olabilir mi bilemem. Çocuğu ailesinden 

alıyorsunuz. Biz bunu üniversitede yapıyoruz. Danışmanlıktan öte geliyor 

öğrenci birinci dersimiz klişedir, her türlü probleminizi konuşabilirsiniz 

dersin. Öğrenciyle ilgileniriz. Bir şeyim yok falan. Annem hastalandı, param 

gelmedi. O sıkıntıyla ilgili yalnız olmadığını, birinin olduğunu hissettiriyoruz. 
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Bu insanlar 20 yaşın üstünde insanlar. Biz hangi gruptan bahsediyoruz, 11-

12 yaşında insanlar.” (Bora, e.g, uzm) 

Erkek kültürü içinde homoseksüellikle homososyallik arasında çok keskin bir 

farklılık bulunmaktadır (109). Homososyal bir ortamda yaşamak ve oradaki ilişki 

biçimleri son derece “normal” görülürken, homoseksüellik bir sapma olarak 

görülebilmektedir. Erkek homososyalliği, homososyal/homoseksüel ikiliği içinde 

incelendiğinde, homoseksüellik erkekleri seven erkekler olarak görülürken, 

homososyallik erkeklerin çıkarına hizmet eden erkek topluluğu olarak 

tanımlanmaktadır (183). Bu yüzden erkek homososyal topluluklar, aralarındaki yakın 

bağı heteronormlar içinde meşrulaştırmak için çoğunlukla homofobiktir (109). Bu 

anlamda heteroseksüelliği toplumsal norm olarak kabul etmek anlamına gelen 

heteronormatif düşünce baskın olan düşünce biçimidir. Bu çalışmada da görüşmeler 

sırasında homofobik ifadeler sıklıkla kullanılmış, zaman zaman toplumun diğer 

bölümü tarafından güreşçilere yönelik yapılan eşcinsel imalarından bahsedilmiş ve 

bunlar kınanmıştır. 

Erkeklerin hayatlarının, yaşam boyunca homososyallik tarafından nereye 

kadar belirlendiği önemlidir. Plummer (218)’in yaptığı çalışmada ilköğretim boyunca 

erkek çocuklarının kızlarla fazlaca ilişki kurmasının onun homofobik tepkilerle 

karşılaşmasına sebep olduğunu kayda geçmiştir. Ama orta eğitimin sonuna doğru 

aynı tepkiyle kızlarla yeterince yakın olmayanlar karşılaşmaktadır. Tüm bu dönem 

boyunca, erkek çocukları dışlayıcı homososyallikten homo ve heterososyalliğin bir 

arada yürüdüğü bir döneme geçmektedir. Fakat bazı genç erkekler, adölesanlıktın 

sonra girdikleri erken yetişkinlik dönemine de erkeklerden oluşan arkadaş 

gruplarında kalmaya devam etmektedir; örneğin spor gruplarında bulunanlar, alt 

kültürler, çetelerde olanlar gibi. Bir bölüm erkek için ise yetişkinlikte de bu durum 

sürmektedir; erkeklerin çoğunlukta ve egemen olduğu meslekler ve kurumlarda 

çalışanların hayatlarındaki gibi (98). Askeriye bunlardan en öne çıkanıdır. Bu 

örüntüler özellikle Flood (98)’un askeri okulda yaptığı çalışmada çok görünürdür. 

Flood’un çalışmasında yer alan genç heteroseksüel erkeklerin birçoğu için erkek 

erkeğe ilişki heteroseksüel ilişkilerin belirleyicisidir. Hem formel kurumsal seviyede 

hem de resmi olmayan kültürde ADFA olarak adlandırılan bu okuldaki ilişkiler 

hiyerarşik, eril ve homososyaldir (41,197, 241). Avustralya’da bulunan bu askeri 
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okulda, erkek meslektaşlar arasındaki ilişki geleneksel olarak cinsiyetçilik, homofobi 

ve rekabetçi şakaları içeren bir kankalık üzerine kuruludur. Bu kültür içinde askeri 

antrenmandan, içki içmeye ve kadın kaldırmaya kadar belirli davranışlar sterotipik 

bir biçimde erkek olmanın göstergeleridir.  

Türkiye gibi toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmanın hakim olduğu toplumlarda 

homososyal kültürler oldukça yaygındır. Kandiyoti (147)’nin belirttiği gibi erkekler 

erkek ortamlarında toplumsallaşmaktadır ve özellikle ergenlik döneminden sonra 

hayatları erkeklerle geçmektedir: “Sıklıkla erkekler sadece erkeklerle konuşmaktadır 

ve bedenleri gerçekten erkek dünyasına aittir” (s. 203). Fakat Türkiye’de de Flood 

(98)’un belirttiği gibi homososyalliğin diğer toplumsal alanlara oranla daha yerleşik 

olduğu kurumlar mevcuttur. Eril sporlar da homososyal ortamlara önemli bir örnek 

teşkil etmektedir. Bu sporlardaki sporcular erkeklerin hakim olduğu ortamlarda 

toplumsallaşmaktadır.  

Bu sporcular içinde güreşçiler, özellikle yatılı okul ve kulüplerde iseler, 

adolesanlık, erken yetişkinlik ve yetişkinlik dönemlerinde homososyal bir ortamda 

yetişmektedirler. Köylerden ve muhafazakar ailelerden gelen bu erkek çocukları için 

toplumsal cinsiyete dayalı ayrışma oldukça keskindir. Ailede yaşam biçimleri gereği 

zaten kız çocuklarıyla oldukça az teması bulunan bu çocuklar güreş merkezlerine 

geldiklerinde tamamen homososyal bir gruba girmektedir. Daha sonrasında, oldukça 

birbirine bağlı ilişkileri bulunan güreş topluluğuna giren çocukların bulundukları 

koşullar; sosyal alanlarının sınırlı olması, köyden geldikleri için kent yaşamında 

yaşadıkları sıkıntılar, bir güreş eğitim merkezinde belirtildiği gibi çevre halkı 

tarafından sürekli gözetlendikleri için davranışlarını denetleme sorumlulukları, yine 

bir kulüpte ifade edildiği gibi yatılı okulda kalan bir grup erkek çocuk olarak 

bilindikleri için daha “doğru” davranmalarının beklenmesi, güreşçi çocukların kız 

çocuklarıyla sosyal alana diğer çocukların girdiği dönemde girememeleriyle 

sonuçlanmaktadır.  

Bu ortamda, güreşçilerin karşı cinsle ilişkileri oldukça sınırlıdır. Küçük bir 

kasabada yer alan güreş eğitim merkezlerinden birinde antrenörle yapılan 

görüşmede, antrenör burada kalan erkek çocuklarının karşı cinsle yaşadıkları 

sorunları anlatmış ve bir kadın olarak araştırmacının varlığının onları başta rahatsız 
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edeceğini ama daha sonrası için faydalı olmasını umduklarını belirtmiştir. Görüşme 

sonrasında araştırmacı tarafından alana ilişkin şu not alınmıştır: 

“Çocuklar çok sıkılgan, çekingen. Girmeden önce antrenör de böyle 

oldukları, kadınlarla konuşmaya çok alışık olmadıkları konusunda uyarmıştı. 

Köyden gelen bu çocuklar kasabada da kendilerini dar bir çevrede 

buluyorlar. Burada kasabada yabancı oldukları ve güreş eğitim merkezinin 

çocukları olarak tanındıkları için tüm kasabalının gözü onların üzerindeymiş. 

Kız arkadaşlarıyla bu yüzden iletişim kuramadıklarını kendi içlerine 

kapandıklarını söylüyor antrenörler. En ufak bir şeyde çevrede laf 

oluyormuş. Hatta daha önce buna benzer bir şey yaşamışlar ve çok zorluk 

çekmişler. O yüzden özellikle uyarılan güreşçiler sosyal yaşamdan kopuklar. 

Benimle konuşurken sürekli önlerine bakıyorlar ve konuşmayı kısa 

kesiyorlar.” (alan notu, gem 2, 05.04.2009) 

Ayrıca güreş alanının ahlaki değerleri olarak ifade edilen erkeklik değerleri, 

toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmayı yüceltmektedir. Bu da güreşçi erkek 

çocuklarının son derece homososyal bir ortamda yaşamalarına neden olan bir başka 

etkendir. Daha sonra başka bir belediye kulübünün alt yapısında yer alan genç bir 

güreşçi tarafından da karşı cinsle ilişkilerin denetlenmesi gereği ifade edilmiştir. 

Burada amaç tamamen güreş çalışmalarına odaklanmak olarak görülmekte, bu 

ortamın homososyalliğini arttırmakta ve erkek çocuklarının karşı cinsle etkileşime 

girmeden kendi “eril kimliği”ni oluşturmasına neden olmaktadır:  

Onur: “Güreşçi fazla kızlarla ilgili falan, kızlara yaklaşmaması lazım. 

Bozulmaması için, yani kız onu yanlış yola götürür diye. Öyle düşünüyorlar. 

O yönden.”  

Đlknur: “Nasıl yanlış yola götürür?” 

Onur: “Şimdi onunla birlik oluyorsun, güreşi, antrenmanları falan 

aksatıyorsun. Ondan sonra antrenmanlara gitmeyip onun yanına gideceksin. 

Antrenmana gidiyorsun o darılıyor. Olmuyor yani.” (Onur, g.g) 

Onur serbest zamanlarında neler yaptıklarını anlatırken kız arkadaşlarıyla da 

zaman geçirip geçirmedikleri sorulmuş, “Yok ya. Đşimiz olmuyor kızlarla” cevabını 

vermiş, eğer olsaydı kızılıp kızılmayacağı sorusunu da “Olan oldu mu kızılıyor tabii 

ya. Olmuyor yani. Fazla şey olmuyor, kız konusu olmuyor yani” olarak yanıtlamıştır. 
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Buradan da anlaşılabileceği gibi güreşçilerce hem evliliğin gecikmeli 

yapılması, hem de kız arkadaşlardan uzak olmaları gerektiği önerisi onların sadece 

kendi arkadaşlarından oluşan bir erkek topluluğundaki yaşamını 

keskinleştirmektedir. Hatta bir güreş merkezinde antrenör ve güreşçilerle yapılan 

görüşmelerde ortaya konduğu gibi sosyal çevreleri de bunun önüne geçmekte ve bu 

genç güreşçileri karşı cinsle ilişkide sıkıntılı bir hale sokmaktadır.  

Daha önce de aktarıldığı gibi, yetişkin güreşçi Ahmet bunu sorunlu bir durum 

olarak nitelemiş, köyden gelen güreşçilerin kendi kültürleri gereği buna alışkın 

olduklarını ama üst sınflardan bir kentlinin bu durumdan hoşlanmayacağını, bu 

yüzden güreş yapmayacağını iddia etmiştir. Ahmet’e göre güreş ortamının adölesan 

çağlarda dahi homososyalliği, üst sınıflar tarafından istenmeyen bir özelliktir.  

Genç güreşçilerden bazıları ise kendileri isteseler dahi, kızların onlardan uzak 

durduklarını, korktuklarını ifade etmiştir: 

“Korkuyorlar ya. Korkuyor ne bileyim, sanki canavarmışız gibi bakıyor. 

Şimdi hırpalar falan sanıyor. Böyle sanki canavarmışız gibi bakıyor. Şimdi 

normal çocuk oluyor, kolları falan pamuk gibi, bize gelseler her taraf taş 

gibi. Kızlar yanımıza bile yaklaşmıyor ondan sonra.  Böyle her gün duş 

alıyoruz ister istemez idmandan sonra, saçı taranmış, okula git, zor yani. 

Yobaz sporu sanıyorlar. - Yobaz diyorlar. Tartaklar falan, ters bir laf atsan, 

bel kıran, sanki ne kadar büyük olursa olsun.  Đnsan korkuyor ya. Hepsi 

öyle.” (Đsmet, g.g) 

Kasabada kalan çocuklar güreşçilerin kaba bulunduklarını bu sözlerle 

anlatmışlardır. Burada yobaz tanımı, erkekler içinde ataerkil davranış biçimlerine 

sahip olan anlamında kullanılmıştır. 

Sosyal etkinlikleri içinde de kadın erkek ilişkisini anlatmayan, erkeklere 

uygun olduğunu düşündükleri konuları takip ettiklerini, böyle dizileri izlediklerini 

belirtmişlerdir: 

“Şimdi Adanalı da hırsızları anlatıyor, ona da aşk girdi. Kurtlar Vadisi de 

öyle, yani aşk girdiği zaman bizim işimiz bitiyor. Bir film vardı boksörü 

anlatıyor (Rocky filmlerini kast ediyor), onu çok sevdik.” (Tarık, g.g) 

Homososyalliğin yaratacağı sorunlardan kaçınmak ve yaşça farklı olan 

erkeklerin bir aradalığından doğacak eşitsiz ilişki biçiminin yol açacağı sorunlara 
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sınırlama getirmek için güreş alanında çeşitli önlemler alınmaya çalışılmaktadır. 

Yağlı güreşlerde genç güreşçilerin yani çırakların bir bölümü halen ustanın banyo 

yapmasına yardımcı oluyorsa da, en azından soyunma yerleri ayrılmıştır. Yağlı güreş 

müsabakaları için yapılan büyük organizasyonlarda da genç ve yetişkin güreşçilerin 

soyunması için ayrı kabinler oluşturulmuştur: 

“O güreş yaptıysa ona yardımcı olur. Gelir elbiselerini getirir. Ona banyo 

yaparken yardımcı olur. Yapıyorlar. Öbürki ustaysa. Aynı yerde 

soyunmuyorlar. Minikler soyunur önce. Sonra 22 yaşındakiler. Sonra baş 

pehlivanlar gelir. Minikler onlara yardımcı olur. Usta çırak ilişkisi. 

Kırkpınar tarih olarak büyük ama Kırkpınar’dan sonra burası gelir.” (Emre, 

y.g). 

Elbette yaşça birbirinden farklı gençlerin denetleyici herhangi bir yetişkin 

bulunmadan birlikte kalması sorunlar yaratmaktadır. Aynı şekilde, özellikle yağlı 

güreşler gibi açık havada yapılan sporlarda birbirinden çok farklı yaştaki sporcuların 

giyinme odalarının ayrı olmasına dikkat edildiği belirtilmiştir. Burada yaşça büyük 

olanların yanında, çocuk yaştaki güreşçilerin soyunmasından ya da tam tersinden 

kaçınılması gerektiği ifade edilmiştir: 

“Bizim bu zamana kadar gelen zamanda, zaman aşımında, geçtiğimiz 

yıllarda sıkıntılar var. Mesela güreş sahalarında yıkanma, soyunma, giyinme 

odalarımız yoktu, yani vardı çok beynelmileldir. Biz mesela arkadaşlar 

çevirecek, mesela bir güreşçi büyük ağabeylerin, ustalarının yanında 

küçüklerin gelip de soyunmasına da karşıyız, biz müsaade etmiyorduk. 

Bunları antrenmanlarda da biz böyle düşündük, yani böyle olması gerek. Bir 

güreş müsabakalarında, güreş yaparken mesela Edirne’de yoktu bunlar. 

Zorlaya zorlaya, baş güreşçisinin soyunma ve küçüklerin soyunma odalarını 

ayrı yaptırdık. Odası …. Küçük boydaki insanlarda da başka. Bu bütün 

yöredeki güreşlerde olması mevcut olan bir şey. Şimdi bir büyük insan gelir, 

soyunması gerekir, etrafta küçük olmaması lazım bir defa. Aynı şekilde 

küçükler soyunurken de büyükler olmamalı. Bunlara dikkat edilmeli. Emsal, 

aynı boya, aynı yaşa yakın insanların emsal olup, aynı yerde …olmaz. 

Mümkün değil olması yani. Onun için ayrı olması lazım. … nasıl güreşte boy 

var o halde soyunma odalarına da biz bunun mücadelesini verdik. Mesela 
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güreşte herkesin … sabunsuz, havlusuz gelmemesini, havlusuz 

dolaşmamasını, ondan sonra oraya gelen insanlar dışarıdan bir şeyler 

getirmemesini… Mesela şimdi çocuk, köyden, kentten gelmiş. Đçeride 

yıkanıyor, yeri düzgün değil, adam alıyor… Suya giriyor, düz ovalarda …. 

Statlarda falan filan yapılan yerlerde birazcık daha düzenli de, ama öyle 

yerlerde adam buradan alıyor kovayı, döküyor, Göze hoş gelmeyen bir şey. 

Orada yıkanıyorsun, iç açıcı bir şey değil, yani benim yıkanmam da kötü, 

senin yıkanman da kötü. Ben burada … bir başkası, güreş seyreden bir insan 

da olsa, bir bayan da olsa ister istemez …orada insan yıkanıyor.” (Gültekin, 

y.g, ant) 

Gültekin, görüşmenin yapıldığı merkezde de genç yatılı güreşçiler olduğu için 

genç ve çocuk yaştakilerin farklı bir odada soyunup giyindiğini, sadece antrenmana 

gelen yetişkin güreşçilerinse spor salonunun odasında soyunduğunu anlatmıştır. 

Burada yetişkin güreşçilerin çocuklarla ilişkisine özel ihtimam gösterildiği ve çeşitli 

sınırları korumak konusunda hassas olunmaya çalışıldığı görülmüştür. 

 

Erkekler Arası Samimiyet 

Batı’da ve Türkiye’de kentlerde, duygusal yakınlık ve samimiyet erkekler 

için heteronormların dışındadır ve erkeklerden duygusallıktan kaçınmaları ve diğer 

erkeklerle kurdukları ilişkilerin duygusallık değil, duygusallığın olmadığı bir 

bağlılığı içermesi beklenmektedir. Batı merkezli erkeklik normlarına göre, erkekler 

ve duygusal yakınlık, samimiyet geleneksel olarak problemli bir birliktelik olarak 

anlaşılmaktadır (222). Erkekler diğer erkek arkadaşlarıyla bir araya gelmekte ve 

sıkça birlikte zaman geçirmektedir fakat kurdukları ilişki biçiminin yüzeysellikle 

tanımlanması ve duygusal olarak mesafeli olması, buna karşın samimiyet, açıklık ve 

dışavurumu barındırmaması beklenmektedir (Buchbiner, 1994; Harvey, 1999; 

Sherrod, 1987). Erkeklik samimi değil ama yoldaş, yakın değil ama bağlı ilişkileri 

gerektirmektedir. Buna göre erkekler arasında gelişen samimi bir ilişki biçimi, 

kültürel olarak egemen hegemonik erkeklik tarafından dışlanmakta, tuhaf 

karşılanmakta (62, 84) ve en önemlisi zayıflık olarak nitelendirilmektedir (231). 

Connell (66) özellikle konvensiyonel orta sınıfta bu değerlerin böyle şekillendiğini 

belirtmektedir. Deborah Kerfoot (2001) “mahremiyetin organizasyonu”nda erkeklik 
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ve duygusal yakınlık arasındaki ilişkiyi incelemektedir fakat bunu sıklıkla duygusal 

olmayan olarak anlaşılan toplumsal yaşam alanı bağlamında yapmaktadır: Yönetim 

ve organizasyon. Geleneksel erkeklik normları altında bu kurumlarda bulunan 

özneler, kontrolü korumanın, araçsal olarak hareket etmenin ve duygusal 

incinebilirlikten kaçınmanın yollarını araştırmaktadırlar.  

Kivel (157) erkek çocuklarıyla yaptığı çalışmasında küçük yaştan itibaren 

erkek çocuklarının samimiyetten uzak durmak üzere toplumsallaştığını ortaya 

koymaktadır. Büyük erkek çocuklarda bu belirgin olarak görülürken, küçükler de 

kendi aralarında sertliklerini yarıştırmaktadır. Kivel (157)’e göre büyük olanların 

yanında kendini ispata çalışmak saygısızlık olarak kabul edilmektedir. Bu marifet 

gösterilerinin arkasında, kafası karışık, korkmuş, kızgın ve birbirleriyle yakın ilişki 

kurmak isteyen çocuklar bulunmaktadır. Fakat Kivel’in kutuyla resmettiği erkekliğin 

içinde bulunmak yakınlık ve samimiyeti dışarıda bırakmayı gerektirmektedir (157). 

Connell (69) bu saptamalara karşı çıkmaktadır. Yetişkin erkeklikler çoklu toplumsal 

ilişkiler içinde aktif müzakereyi içeren kompleks gelişim ve kalkınma süreci yoluyla 

üretilmektedir. Cinsiyet rolü toplumsallaşmasının erken kavramsallaştırılması, 

toplumsal ilişkileri basite indirgemiştir ve çocukları olduklarından daha pasif olarak 

resmetmiştir. Süreç bu kadar basit değildir. Reddetme ve karşılaşmanın diyalektiğini 

ve tersine çevrimini içermektedir. Erkeklikler uyum yoluyla olduğu kadar kurumsal 

baskıya karşıtlık üzerinden de biçimlenebilmektedir,. (69, s. 166) 

Messner (187) de erkek sporcular arasındaki ilişkileri incelediği çalışmasının 

bulguları üzerinden, aslında erkekler arasında samimiyet olmadığına dair savların, 

samimiyeti kadınlar arasındaki kurulan ilişkilerdeki değerler üzerinden anlamaya 

çalışmaktan kaynaklandığını iddia etmiştir. Messner’in çalışmasındaki katılımcı 

erkekler birbirlerinin eşliğinden zevk almakta hatta birbirlerine yakın olmaktadırlar. 

Yine de sıkı ego sınırlarını ve buna bağlı olarak kırılgan eril kimliklerini tehdit 

etmeyecek şekilde mahremiyetlerini korumak istemektedirler. 

Ayrıca duygusal ya da fiziksel yakınlığın heteronormlara aykırı olmasının 

kültürel olarak göreceli normlar olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Walle 

(266)’nin Norveç’te Pakistan göçmeni erkeklerle yaptığı çalışmasında açıkladığı gibi 

Pakistanlı erkekler arasındaki samimiyet pratikleri Norveç’te çoğunluğun erkeklikler 

söylemiyle çatışmaktadır. Norveç toplumunda Đslamofobi düşünüldüğünde durum 
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daha karmaşıklaşmaktadır. Stereotipleştirmeler ağır bir biçimde toplumsal cinsiyete 

dayalı ayrışma ve cinsiyetçi bir sistem üzerine kurulduğu varsayılan Pakistanlı 

topluluğun değerlerini anlamayı zorlaştırmaktadır. Eşcinsellik Norveç toplumunun 

çoğunluğundan Müslüman azınlığı ayıran önemli işaretlerden biri olarak 

gösterilmektedir (266, s. 146). Fakat diğer yandan Norveçli çoğunluğun eşcinselliğin 

göstergeleri olarak anladığı birçok davranış biçimi Pakistanlılar tarafından erkekler 

arasındaki şefkatin ve dostluğun ifadesi olarak kabul edilmektedir. Buna benzer bir 

durum alan çalışmasının yapıldığı dönemde güreşçiler arasında da görülmüştür. 

Güreşçi gruplarında yakınlık ve samimiyet hem fiziksel hem duygusal anlamda 

kentli orta sınıflar için olduğu gibi dışlanmış davranış biçimleri değildir; her ne kadar 

sınırları olsa da sarılmak, fiziksel olarak dokunmak, heteronormlara aykırı 

görülmemektedir. Kırkpınar güreşlerinde güreşçiler arasındaki ilişki bedensel temas 

düzleminde gözlenmiştir. Video ile de kaydedilen davranış biçimleri toplumun 

geneline oranla bedensel temasın çok daha yakın olduğu ilişkileri göstermektedir. 

Müsabaka sonrasında ise davranışlarda duygular çekinmeden dışa vurulmaktadır. 

Özellikle akran güreşçiler, güreş müsabakaları arasında birbirlerinin kucağına oturup 

sırtlarını sıvamakta bir sakınca görmemektedir. Başka bir video kaydında yer alan ve 

alan notlarında bulunan bir örnek olayda yağlı güreşte yenilen güreşçi kendisinden 

yaşlı güreşçilerce sarılınarak teselli edilmektedir (Bkz. EK 10, Fotoğraf 4 ve 5). Genç 

güreşçi dakikalarca yetişkin güreşçinin omzunda yatmıştır. Kentlerde diğer spor 

branşlarında ve ahlakın taşıyıcısı orta sınıf erkeklerince eril olmayan davranış olarak 

nitelendirilecek ve dışlanacak bu davranış, yağlı güreşte seyircilerin bulunduğu 

büyük bir alanda rahatça sergilenmekte, üstelik kimsenin dikkatini çekmemektedir. 

Bunun dışında yine güreşçilerin daha genç yardımcıları müsabakalar arasında 

güreşçinin yağını sırtına sürerken bedensel temastan rahatsız görünmemektedir (Bkz. 

EK 10 Fotoğraf 6 ve7).  

Yukarıda da belirtildiği gibi güreş ayrıca kendine özgü değerleriyle 

dayanışmayı ve yakınlığı teşvik etmektedir. Sadece sporun kendine özgü bedensel 

teması değil ama güreşçilerin birbirleriyle ilişkisinde dayanışma ağlarına verilen 

önem, bir yakınlığı da beraberinde getirmektedir. Sadece yaşıtlarıyla değil, 

kendinden büyüklerle ve yetişkinlerle aralarındaki ilişki sıkı bir bağı içermektedir. 

Usta çırak ilişkisinde bahsedildiği üzere, usta ya da antrenörden beklenen özellikle 
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genç güreşçilerle paternalist bir ilişki kurmasıdır. Hem yakınlık hem de 

cezalandırmayı içerebilen bu ilişki biçiminin oldukça yerleşik olduğu görülmüştür. 

Kadınlara ait görülen bakım etiği pratikleri böylesi bir ortamda 

gerçekleştirilmek durumundadır. Nitekim hem temizlik hem de yemek işleri 

çalışmanın yapıldığı merkezlerde çoğunlukla orada yaşayan erkek güreşçiler 

tarafından yerine getirilmektedir. Yalnız bu işlerde yaşa göre yaşanan iş bölümü bir 

önceki bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Bu noktada yeniden vurgulanması gereken nokta erkekler arasındaki 

samimiyet ve mahremiyet yaklaşımının kültürel olarak değiştiğidir. Batı 

toplumlarında, birçok çalışmayla ortaya konduğu gibi, erkekler arasında samimiyet 

(homofobik bir bakışla) reddedilir ve erkekliği tehdit edici davranış biçimleri olarak 

görülürken, bazı topluluklar içinde erkekler arasında fiziksel ve duygusal 

mahremiyet hoş karşılanan, erkekliği tehdit etmeyen bir durumdur. Toplumsal olarak 

eril değerler içinde samimiyetten uzak durmak olsa bile o toplum içinde farklı 

topluluklar samimiyeti eril değerleri tehdit eden bir durum olarak 

görmeyebilmektedir. Özellikle homososyal topluluklar içinde erkekler arasındaki 

yakınlık toplumun diğer bölümlerinden farklı olarak hoş karşılanabilmektedir. 

Sadece fiziksel yakınlık değil, duygusal yakınlık da dayanışma teması altında 

tartışıldığı gibi güreşçiler arasında heteronormlar dışı görülen bir davranış biçimi 

değildir.  

Homososyal bir ortamda sadece kendi cinsiyle yakınlaşan genç yaştaki 

erkekler arasındaki bağ, duygusal bağ ve duygusal açıklığa neden olmuş 

görünmektedir. Duygusal yakınlıktan kaçınma karşısındaki insanın duygularını 

anlayamama ve ne hissettiğine karşı hassas olmamayı beraberinde getirmektedir. 

Oysa güreş eğitim merkezleri ve kulüplerde sadece diğer erkeklerle bir arada olan 

erkek çocukları için bunlar gereksinim duyulan davranış biçimlerini ifade etmektedir. 

Ailesinden uzak çocuklar için bulundukları mekandaki hemcinsi arkadaşları 

önemlidir. Birinci bölümde bahsedilen bu dezavantajlı grup bir yandan ayakta kalma 

savaşı verirken benzer konumdaki ya da onunla aynı mekanda bulunan diğer 

erkeklerle dayanışmayı tercih etmiş ve aynı mekanın paylaşımıyla sağlamlaşan bu 

dayanışma güçlü duygusal bir bağın oluşmasına sebep vermiştir.  
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Fakat bu farklı pratikler, bedensel ve duygusal kontrol olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Kivel (157)’in belirttiği erkek çocuklarının erkenden bedenlerini ve 

duygularını kontrol etmeyi öğrenme durumu güreşçilerde de mevcuttur. Fakat bu 

Kivel’in evrensel bir şekilde şablonlaştırdığı gibi değil, kendi kuralları içinde 

olmaktadır. Zarar görmesine rağmen müsabakaya devam etmeyi yüceltmekte, 

kendilerini denetlemekte ve bu noktada devam etmeyi bir güçlülük olarak 

görmektedirler. Üçüncü bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere güreşçiler, 

sözlü kontrolün yanı sıra hem kulüp ortamında hem de müsabakalar sırasında fiziksel 

de dahil olmak üzere kontrol edilmektedir. Yukarıda Odak grup 1 için daha önce 

aktarılan çevre kontrolüne dair olay nasıl bir kontrol altında olduklarını açıkça 

göstermektedir.  

Yukarıda ilişki biçimleri ayrıntılı olarak anlatılmış yatılı okullarda yaşça 

büyük olan ağabeyler, küçüklere duygusal olarak destek olmaktadır. Birlikte yapılan 

etkinliklerde kendilerinden küçük olanların ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışmaktadırlar. Duygusal olarak ise birbirlerine destek olmaya çalıştıkları gibi 

birbirlerini duygusal olarak önemsediklerini açıkça dile getirmektedirler: 

G1:”Mesela biz toplu olarak baraja gideriz ya da ara sıra piknik yaparız, top 

oynarız. Değişik aktiviteler gibi oyunlar oynuyoruz, küçükler sıkılmasın diye 

çarşıda gezdiriyoruz, parka götürüyoruz.” 

G2: “Birimizin canı acıdığında hepimiz etkileniyoruz ondan. Bizim de 

canımız acımış gibi oluyor.”  

G1: “Psikolojikman oluyor yani insanda. … mesela bir küçük ailesini özlüyor 

gece falan. Elimizden gelirse eğer veriyoruz biz telefonumuzu konuşuyor.” 

(Odak Grup 1) 

Ayrıca duygusal olarak da yeni gelen ve ailelerinden uzakta kalmaya 

başlayanlara destek olmaktadırlar: 

G3: “Heyecanlanıyor falan küçükten gelenler, onlara heyecanlanmamasını 

söylerim.”  

G2: “Aile özlemi oluyor.” (Odak grup 1) 

Ayhan yeni kurulduğu dönemde oldukça kötü şartlardaki güreş eğitim 

merkezlerinde yaşarken burada yaşamalarının ancak dayanışmayla mümkün 

olduğunu söylemiştir. Son derece yakın bir ilişki ve duygusal paylaşım sayesinde 
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hem ebeveyn desteğinden yoksun olan hem de günün önemli bir bölümünde başka 

yetişkinlerin gözetiminden yoksun olan erkek çocukları yaşamlarını devam ettirme 

şansına sahip olmuştur. Bu noktada ayakta durmalarını sağlayan şey, geleneksel 

erkeklik değerlerine aykırı gibi görünse de bir samimiyet sağlanmasıdır: 

“Arkadaşlık ilişkisi çok önemli, çok yakındı. O şekilde kalabildik, yoksa 

kalma şansımız yoktu bizim. Her şeyi paylaşabiliyorduk. Paraya ihtiyacımız 

varsa veya bir şeye, böyle en ufak bir sıkıntıda gidip dertleşebiliyorsun, 

birbirimizi teselli etmeyi bilebiliyorduk, tamamlıyorduk yani. Bir annenin 

babanın verebileceği şefkati veremezsek bile, bunu tamamlayabiliyorduk.” 

(Ayhan, e.g, ant) 

Sonuç olarak literatürde iddia edildiği gibi homososyalliğin erkekliği 

pekiştirici etkisinin yanı sıra, erkeklikle çatışan farklı erkekliklerin ve erkeklik 

pratiklerinin doğuşuna da neden olabileceği çalışmamızda ortaya çıkmıştır. 

 

4.5. Erkeklik Erkeklere Zarar Verir: Güreş Alanında Erkeklik Đlişkileri 
Çerçevesinde Karşılaşılan Sorunlar 

4.5.1. Dışlanma  

Katılımcıların ifadelerine göre dayanışma çok güçlü olmasına karşın çeşitli 

kurallara bağlıdır. Her ne kadar yukarıda açıklanan yapısal dezavantajlardan kaynaklı 

olarak güreşçiler pek çok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor olsalar da, bu 

marjinalleştirilmiş erkeklik içinde kendine özgü değerler de kendi egemenliklerini 

yaratmaktadır. Bu anlamda dışlanma pratikleri önemlidir ve ayrıntılı olarak 

tanımlanmıştır.  

“Camiada aslında sadece spor camiası olarak değil, insan olarak insani 

değerlerimiz var, insani değerlerimizi işimize yansıtamazsak toplumdan 

soyutlanırız. Sporla sosyal hayatı birbirinden soyutlamıyorum aslında. 

Sporcu olmayabilirsin, marangoz olabilirsin, çöpçü olabilirsin, insani 

değerlerini hayatına iş yaşantına sokmadığın sürece dürüst olmayan, 

dolandırıcı olan, sözünün eri olmayan yaptığı işle söylediği uymayan 

camiamızda da kabul görmez.” (Metin, e.g, idareci) 

Bu gruptakiler için dayanışma önem taşırken bir yandan da bu mekanizmaya 

katılmayanlar dışlanmaktadır. Bunun sahip oldukları fiziksel güçle ilişkili olmadığı, 
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varolması beklenen değerlerle ilişkili olduğu söylenmiştir. Paylaşmayan ve bu 

ilişkinin gerektirdiği saygıyı göstermeyen grup dışına itilmektedir: 

“Biri dışlanırsa, paylaşmamaktan dışlanır, bir şeyi paylaşmamaktan. Her 

şeyin, bir de böyle tersine gitmekten, saygısızlıktan dışlanır. Yoksa başka 

şeyden dışlanmaz. Bir şey bilmiyorsa öğretilir. Burada güçlü güçsüz anlayışı 

yok. Burada güçsüzse biz, biz hepimiz güçlüyüz, ezmek istesek hepsini ezeriz. 

Ama her şeyden önce saygı yani.” (Đsmet, g.g)  

Sadece genel olarak güreşte değil, güreş eğitim merkezi ve kulüplerde büyüklerle 

küçükler arasındaki ilişki de dışlanma süreçlerini içermektedir: 

G3: “Ufak tefek sorunlar oluyor arada. Bir şey yapma deyince ağabeylerimiz 

yapınca. Mesela ben buna bi şaka yaparım istemez, sinirlenir bana vurur. 

Sonra ben ona vururum. Öyle sorunlar oluyor işte.”  

G1: “Büyüğe saygısızlıktan olur bazen. Ona karşı gelir. Ona bir şeyler der. 

Yapma dediği şeyi yapar.”  

G3: “Mesela büyük bir şey der.”  

G1: “Ağabeylerimizle aramız iyi. Onu küçük düşürmeyecek şekilde saygısız 

davranmayız. Mesela onun hoşlanmadığı şeyleri yapmayız. Neyden 

hoşlanmıyorsa onu yapmayacaksın. Yılışmayacaksın, sevmediği hareketleri 

yapmayacaksın. Đstemediği şeyleri yapmayacaksın. Onun sevmediği şeyleri 

bilirsen onu söylemiyecen. Sır saklayacaksın.”  

G3: “Dediklerini yapacan, o da sana sevgi gösterecek.”  

G2:  “Mesela bir şey paylaşmak ister, onu söyler ama seninle benim aramda 

kalsın der. Onu söylemeyecen.”  

G3: “Kardeşlik yapacaksın ona.” 

G1 : “Mesela abim bana bir şey söylerse ben de başkasına söylersem o bana 

kızar, söylemeyecen.”  

G3: “Đçinde bırakamaz başkasına da söylemek ister. Sen tutacan.”  

G4: “Saygısızlığından, çevreye uyumsuzluğundan dışlanır.” 

G7: “Büyüklerine karşı bir terbiyesizlik yaptığından.”  

G2: “Güreş camiasına zarar vereceğinden olabilir. Ne bileyim hırsızlıktan 

olabilir. Güreş camiasına uymayacak temalardan olabilir. Ne bileyim, 

saygısızlık şımarıklık.” (Odak grup 3) 
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 Güreşin kendine has kurallarına uymayanlar da dışlanmaktadır. Burada bir 

kez daha yoksul çocuklar için dikey toplumsal hareketlilik yaşama şansı veren ve bir 

dayanışma ağı yaratan güreş alanının, bunu belirli koşullar altında sunduğunu ifade 

etmek gerekmektedir. Bunun için buradaki ahlaki değerlere uymak, varolan 

hiyerarşik ilişki tarzını kabul etmek gereklidir. Hiyerarşinin ve sistemin devamlılığını 

sağlamak için çözüm yollarından biri dışlanma korkusu yaratılmasıdır. 

Güreşçiye özgü nitelikler olarak hiyerarşi kriterleri olarak ifade edilen 

özellikler, yaş ve başarı hiyerarşisine uymayı gerektirmektedir. Bunun aksi yönünde 

davranmamak zorunlu görünmektedir ve bir baskı oluşturmaktadır: 

“Ustaya saygısızlık yaparlarsa onu tutmazlar. Güreş tutarken ustana bir şey 

diyemezsen, desen saygısızlık olur. Hürmetli olacaksın. Kıspeti taşırlar evet. 

Halamın oğlu vardı, benim kıspetimi o taşırdı. Irmaktan geçmiş, oğlum 

kıspeti niye almadın yok. Buna bir tane atarsın. Şakadan tabii. Yağlar çırak, 

yıkar onu, banyosunu yaptırır.” (Ali, e.g) 

Hamdi de bu hiyerarşik kuralları tanımlamış ve kültürün vazgeçilmezi olarak 

nitelemiştir: 

“Tabii iyi bir güreşçi zaten her branşta nahoş hadiseler de oluyor ama her 

branşın kendine göre bir kültürünün yanında güreşin ayrı bir yeri var. Biz 

çocuklarımıza şunu diyoruz, bu spor ata sporu. Bu spor peygamber sporudur. 

Piri Hz. Hamza’dır. Başka bir kültürü söylemeye gerek yok. Bu saygıya 

dayalı, el öpen bir spor. Rakibini yendiğin zaman kalkıp kendin onu tebrik 

ediyorsun, elini öpüyorsun kendinden büyükse. Bu güreşimizin hepsinde var. 

Geçmişteki güreşçilerimize baktığımızda hepsi mükemmel ahlakla donatılmış, 

saygı gören cemaatte. Köyden o kültürünü getiriyor.” (Hamdi, e.g, ant). 

Köyde önemli bir yeri olan güreşçilerin kendilerine atfedilmiş özelliklere 

uygun davranması seyirciler tarafından da beklenmektedir. Bunun dışına çıkanlar ise 

güreş seyircileri tarafından tepkiyle karşılanmıştır: 

“Diyelim o köye 30 kişi gittik başka yerlerden de geldik bizi o gittiğimiz 

yerlerde ağırlar. Bizim o tarafta bir şey düzenlendi mi biz onları yedirir 

içiririz. Biz gittiğimiz zaman yenmeden gelme derlerdi. Biz hiç yenemediğimiz 

zaman yalan söylerdi, zorumuza giderdi hep yenildiysek. O köyün gençleri 

güreşiyor. Pehlivan adam ahlakından şüphe edilmeyen, ona akla kötü hiçbir 



 269

şey gelmeyendi. Pehlivan mert dürüst güçlü. Mertlik dürüstlüğü içeriyordu. 

Pehlivan olduğu zaman her şey bütün sende bulunur. Mert bilinirsin. Ordu’lu 

Mustafa’nın kariyerinin bitmesinin sebebi ahlakını dağıtması sonradan 

taşıyamamasıdır Kırkpınar’ı. Yozlaşmasındandır. Orada şimdi bir kadınlara 

bulaştı, Ordu’da ona duyulan sevgi ortadan kalktı, çünkü pehlivan yapamaz. 

Sokakta biri birine laf atabilir, ama sen atamazsın. Pehlivansan atmamalısın. 

Yoksa iki paralık olursun, ya da artık kabul edilmezsin. Bir pehlivan bir eve 

girsin evin erkeği olmasın kimsenin aklına bir şey gelmez o evde yemeğini 

yer. Ama bu kadar güvenilen birisine dair kötü bir şey çıktığı zaman itibarı 

birden ortadan kalkar, o kabul edilmez.” (Faruk, e.g).  

Bu dışlanmanın daha keskin olmasının sebebi, Faruk’a göre güreşçilerin köyü 

temsil ettiğinin düşünülmesidir: “Köyü aşağılamış olursun. Bir köyün pehlivanı. 

Köyü aşağılamış olursun. Köyü temsil ediyorsun. Köyün en iyisi pehlivandır. 

Gerçekten de pehlivanlardan çok cins davranışlar çıkmaz yani.” (Faruk, e.g) 

Kerem tarafından bu ahlaki değerlerin korunması usta çırak ilişkisinin ve 

diğer geleneklerin devam etmesiyle ilişkilendirilmiştir: 

“Güreşçilerde usta çırak ilişkisi vardır, oradan gelir örf ve adetten. 

Kamplarda hep bir aradayız, ailemizden, hanımından çok birbirimizi 

görürüz. Benim arkadaşım var mesela aynı odada kalıyoruz kampta. Haliyle 

hanımından çok beni görüyor. Her şeyini biliyorum ben. Her türlü huyumuzu 

biliyoruz. O yüzden dolayı anlaşmak sıkıntı olmuyor. Güreşçilerde bizim spor 

kibiri kaldırmaz. Alçak gönüllü olacaksın, mütevazi olacaksın. Zaten sporun 

genelinde olan bir şey bu. Havalı olan kişiyi güreş camiası kabul etmez. 

Dışlarlar yani.”(Kerem, y.g) 

Ali de güreşçinin ona atfedilmiş özelliklere uygun davranmazsa dışlanacağını 

söylemiştir: 

“Güreşçi çok dürüst olur, dürüst olmazsa o işi yapamaz. Yalancı dolancı 

tutulmaz, çağrılmaz. …. (ilinde) vurdular, ölmedi sonradan vurdular. O 

adamın lafını etmek için çok mesele lazım. Öyle güreşçi pek gelmez. 

Karabacak gibi adamdır o. … Onla güreş tuttuk yenişemedik, sonra hepimizi 

geçti. Üç sefer peş peşe başpehlivan oldu ama taşıyamadı, karı kız peşine 

düştü. Dostuymuş o karı. Bardan alıyormuş karıyı. Adam bir resim idi. 
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Kendine yazık etti. Ona kurşun atmaya gelmezdi. En namuslu pehlivan 

Đbrahim Karabacak. Çok şerefli bir adamdı. Dört kere pehlivan oldu. 

Herkesin kıymetini bilirdi, herkes de ona saygı gösterirdi. Ezdirmezdi 

çırağını. Çırağını herkes kollar, şurada benim çırağıma bir haksızlık olsa ben 

burada duramam oraya atlarım muhakkak.” (Ali, e.g) 

Bu durumda sınıfsal ve kültürel özellikleriyle marjinalleştirilmiş bir 

toplumsal grubu temsil ediyor olsalar da, güreşçiler kendi içlerindeki eril egemen 

değerlerle kendi dışlama mekanizmalarını ve ötekilerini yaratmaktadırlar. 

Güreşin sadece güreş kariyeri anlamında değil fakat sosyal bağlantıların 

kurulması yoluyla farklı alanlarda istihdam edilmenin yolunu açabileceği Hamdi 

tarafından ifade edilmiştir. Fakat bunun için de kurallara uyulması gerektiğinin altı 

çizilmiştir: 

“Saygısızsa bir güreşçi olmaz. Ne kadar başarılı olursa olsun. Örnek anneler 

gelmiş bak çocuklarının peşinden. Bunlar hep güreş bir meslek değil, güreşi 

meslek yapmak istiyorsan aç kalırsın, güreş ne yapmak istiyorsan sana o 

kapıları açacak güreş. Askeri okulları açar, emniyet güçlerini açar, milli 

takımları açar, müesseseleri açar.” (Hamdi, e.g, ant) 

Rahmi antrenörle ilişkisinde hiyerarşik kurallara uymasını bunun meslekleri 

olmasıyla, dolayısıyla iş yeri hiyerarşisi ile açıklamıştır. Aynı zamanda antrenörle 

kurulan ilişkilerdeki nitelik bu ilişki biçiminin dışına çıkmamayı gerektirmektedir: 

“Bizde dışlama yoktur. Karşı gelmeme gibi bir şey olmaz, karşı gelemez, 

gelme şansı da yok. Mesleği o, ondan ekmek yiyor. Belli derece kriterleri var, 

her yıl için onları getirir. Biz onların hem annesi, hem babası, hem abisiyiz. 

Onu çözmek mecburiyetindeyiz. Hoca başındaki insanın görevi. Bizim 

kendimizin de çocukları var, ama burada 50 güreşçi var. Onların 

sorumluluğu bizde. Hiçbirinin ailesi burada değil. % 99. Bütün ailesi biziz.”  

(Rahmi, e.g, ant) 

Bu kurallara uymak için ise belirli bir ahlaki eğitim olması gerektiği 

belirtilmiştir: “Bekir hocam güreş eğitim merkezinde büyüdü. Ama terbiyesini 

almıştır. Burada bacak bacak üstüne atıp da başka bir yerde de, saygınlığı olmaz.” 

(Emre, y.g) 
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Gültekin tarafından ise güreşçilerin kişiliğini dini inancına göre düzenlemesi 

gereği ifade edilmiştir. Bu anlamda alkol ve sigara kullanımı, kumar oynama gibi 

alışkanlıklardan sadece güreşçi oldukları için değil, Müslüman oldukları için de uzak 

durmaları gerektiği belirtilmiştir: 

“Zaten şimdi kurallar … sigara içmek, alkol almak ondan sonra kumar 

oynamak … Bu ülkenin yüzde 99’u, 98’i Müslüman’dır. Bunları yapmamamız 

… Yetişen jenerasyon dinimizi bilmediği için. Bilen kaçta kaçtır, yüzde 1, 

yüzde 2’dir. …. ama bilmeyen … Var yani. O da diyor ki, … büyükse 

büyüktür.” (Gültekin, y.g, ant) 

Güreşçilerin ahi geleneğinden gelen çeşitli değerlerinin bugün özellikle ileri 

yaştaki eski güreşçiler ve uzmanlarca dile getirildiği görülmüştür. Daha önce 

anlatılan ve Osmanlı imparatorluğu döneminden gelen (114) ahilik ve fütüvvet 

geleneği, fütüvvetnamelerle yazılı kültüre geçmiştir. Bu değerlerden öne çıkan ise 

mütevazılıktır. Yukarıda belirtildiği gibi usta ile ilişkide vurgulanan bu özellik aynı 

zamanda varolan fiziksel gücünü diğer insanlar üzerinde kullanmaktan kaçınmanın 

da nedeni olarak sunulmuştur: 

“Ya şimdi arkadaşlarımızın arasında bilmiyorum. Benim arkadaşlarımdan 

veya çevremden şey yaptım, ben normal hayatta çok mütevazı olmaya 

çalışırım, yani içimdeki hedefim o. Sahaya çıktığımız zaman sporu yaparken, 

spora uygun bir şekilde mücadele etmeyi çok seven bir insanım. Onu tercih 

ederim. Sporda kurallar neyse kuralların dışına çıkmamak şartıyla, onun 

kurallarınca mücadeleyi yaparım yani. Dışarıda mütevaziliği bırakmamak 

lazım, yani benim gücüm var, şunum var, bunum var diye şey yaptığın zaman 

hiçbir tane, ne spora, ne güreşe, ne kendine hiç dost ve ahbap, arkadaş 

edinemezsin. Bir tanesini sevsen on tanesi düşman olur. Đnsana  … düşman 

olunmaz, insanın hal ve hareketleri kendini söyler.” (Gültekin, y.g, ant.) 

Güreş içinde dışlananların belirtilen geleneklere uymayanlar olduğu Vedat 

tarafından da belirtilmiştir. Bu gelenekler olarak yasal olmayan işlerle uğraşmayan 

ve alkol gibi kötü alışkanlıkları olmayan güreşçilerden bahsettiği anlaşılmaktadır: 

“Bizim ata sporumuz biraz da olsun örf ve adetlerine çok bağlı bir spordur. 

Onun için fazla dışlanmaz, ama dışlandığı da olmuştur. Bu gene söylediğim 

gibi örf ve adetlerine aykırı olay yapmıştır, ondan dolayı.  Hem o, hem de 
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çevresine zararlı insanları, yani gayrimeşru işler, kötü alışkanlıklar vesaire. 

Bunları yapıyorsa en az üç beş yıl, birkaç yıl idare edilir veya onu kazanmak 

için uğraş verilir. Birini dışlamazlar, bu birkaç, iki yıl, üç yıl, beş yıl değil, bu 

uzun vadede kazanılmak için uğraşılır, ama maalesef bu yoluna devam 

ediyorsa, ona verilen uyarıları dikkate almıyorsa, bu kadar uğraşa rağmen 

halen devam ediyorsa kötü alışkanlıklara ondan sonra camia birden dışlar ve 

ondan uzaklaşırlar. …. Kimsenin malında, mülkünde, namusunda gözü 

olmaması gerekir. Efendime söyleyeyim uluorta herkesin içinde küfürbaz, içki 

vesaire, kumar. Zaten bizim spor camiasından bu olaylar zor çıkar, ama 

nadiren de olsa tabii on parmağın onu da bir değil, çok az da olsa çıkar. 

Bunlardan yani.”  (Vedat, y.g, ant. yard). 

Güreşte hakim değerler olarak görülen değerlere aykırı davranmanın, sadece 

kişi ile ilgili olmadığı, güreş kurumuna insanların bakışı ile ilgili de sorun yaratacağı 

iddia edilmiştir: 

“Bundan 20-25 sene önce. Daha önceleri her şey bu kadar gelişmiş değildi. 

Bu kadar sosyal da değildi her şey, insanlar da bir nevi at gözlüğüyle 

bakıyordu olaylara. Güreş de ata sporu olduğu için sevilen bir spordu ve 

pehlivanlar da oraya çıkıp er meydanında güreşmek de her babayiğidin harcı 

değil. O zaman da adam güreşçi biliyorsa nam salmış, herkesi yenmişse. 

Nerede gazinoda. Oradan birisi gördüğü zaman ulan bak şu pehlivan da. 

Senin bir saygınlığın var. Neysin güreşçisin…. bu işin şu kötülüğü var, bir 

kişi olarak yargılanmıyor bizde. Orada güreş camiası çekiyor. Antalya’ya 

gidiyorsun, pehlivana saygılı olarak bakmıyor. Ama ismi ne pehlivan bunu 

yapmış, pehlivanlar bunu yapmış, çevresindeki insanların bakış açısı 

değişiyor. Adam şurada şey olmuş, pehlivanlara sıcak bakmıyorum diyor. 

Aile yapısı. Đnsan arabası olsun, evi olsun ister. Daha da fazlası olursa ne 

olur, Recep Çakır da ne yaptı, haftada üç milyar beş milyar para 

kazanıyordu. Adam parayı verecek başka bir yer bulamadı artık. Tatmin 

etmiyor en sonunda taşırdı.” (Kaya, enformel görüşme, ant). 

Dışlanmanın bir başka yüzü kendini mezhep farklılıklarında ayrımcılık olarak 

göstermektedir. Ayrımcılık, belli bir toplumsal kategorideki bireye, bu kimliğinden 

ötürü yönelen ön yargılı ve eşitsiz davranış biçiminde kendini göstermektedir (259). 
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Çalışma katılımcıları içinde sayıları az da olsa, bazı katılımcılar tarafından 

kendilerine yönelik davranış biçimlerinin, içinde bulundukları belli bir toplumsal 

kategori yüzünden farklılaştığının ve bu nedenle güreş hayatları devam ederken 

ikincil bir konumda yer aldıklarının ifade edilmesi, bu temanın işlenmesi ihtiyacına 

yol açmıştır. Dışlanma temasına benzer biçimde, katılımcılar tarafından ayrımcılık 

yaşandığının ifade edilmiş olması, her ne kadar sıkı dayanışma ağları güreşçileri bir 

arada tutsa da bunun belli kriterlere bağlı olduğunu göstermektedir.  

Haluk o dönemde yoksul oldukları için spor ayakkabı dahi alamadıklarını 

fakat bazı antrenörlerin mezhep ayrımcılığı yüzünden kendilerine yapılacak 

yardımları engellediklerini belirtmiştir: 

“Paramız olmadığı için gidip spor ayakkabı bile aldıkları olurdu. Bazı 

antrenörlerin. Zaten … B.B. eşofman takımından çorabına kadar her şeyi 

veriyordu ama bize vermiyorlardı. Đkinci derece sınıf insan muamelesi 

görüyorsun. 10 kişi bıraktık güreşi.” (Haluk, e.g) 

Bu ayrımcılık Haluk’un kuzeni Can tarafından da şöyle anlatılmıştır: 

“…’ya yeni taşınmıştı güreş salonu. Ben de … katliamı olduğunda güreşe 

gidiyorum diye … Mahallesi’ne gitmeye çalışıyordum. Beni almıyorlardı 

tabii, sürekli ambulanslar geçiyor, oradaki hocalarla bir tartışma oldu. 

Kendiliğinden, işte hoca teröristler falan diye konuştu. Halamın torunu vardı. 

Tartışmaya başladık, epey bir tartıştık, işte terörist diyemezsin, işte polisler 

falan. Kendiliğinden bir tartışma oldu. Hoca siz nerede oturuyorsunuz dedi. 

Halamın torunu …. dedi. Anlaşıldı dedi sizin kim olduğunuz. ….nda 

devrimciler olduğu için, sosyalistler. Anlaşıldı dedi sizin kim olduğunuz. 

Oradan bir soğukluk ilgisizlik başladı. Đşte adam vermeme. Ki bizim o 

dönemler şeyler de azalmıştı, akrabalar güreşi bırakmaya başlamıştı. Baktık 

ki bu iş olacak gibi değil, bizimlen ilgilenilmiyor, teknik gösterilmiyor. Daha 

çok belirli sürekli ilgilendikleri kişiler var. Özel olarak ilgilenirler, özel 

olarak ona teknik gösterirler. Ve onlarla ilgileniyorlardı. Biz gidiyorduk 

halter çalışıyorduk vesaire. Jimnastik yapmadıktan sonra vücut olur kalas 

gibi. Bir süre sonra bir baktık, ne sola, ne sağa eğilebiliyoruz, kalas gibi 

olmuşuz. En son Türkiye şampiyonasına tabii o zaman gitmiştik. Ben 65 

kiloda güreşiyordum. Beşinci oldum 65 kişi arasında. Ondan sonra bize 
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malzeme verilmez, eşofman verilmez, başka bir şey olmaz. Ondan sonra ben 

de bıraktım.” (Can, e.g) 

Can’a göre baskın mezhepten olmasan da ancak onun pratiklerini yerine 

getirerek uyum sağlamak güreşte kalmayı mümkün kılmaktadır. Müsabaka için 

gittikleri bir kentte yaşadıkları bir başka hikayede de Can, Alevi olduğu halde Cuma 

namazına gitmek zorunda kaldığını anlatmaktadır: 

“Yeter dedim bu kadar. Anladılar tabii bunlar, bir şey demediler. Đster 

istemez içlerine katılıyorsun. Çevre böyle yani. Seni dışlıyorlar olmayınca, 

içerisinde çok fazla barınamıyorsun. Dursan da seni bir yere göndermezler. 

Bitirirler. Yani ne yaparsan yap sen adamı 10-0 da yensen hiçbir şey fark 

etmez. Olduğun yerde kalırsın. Bu işte çok örgütlüler yani. Öyle böyle.” 

(Can, e.g). 

Haluk’a göre başarılı bir eski güreşçi de olan Alevi bir antrenörün, güreş 

topluluğu içinde kalabilmesi ancak bu inançları icra etmemesiyle mümkün olmuştur: 

“O biraz babası sayesinde. Babası Dünya şampiyonu orada da antrenör 

olarak kaldı. Onun sayesinde oldu. Biraz orada kurtardı. Ama bizim 

kurtarma şansımız olmadı… Kendisi namaz kılıyordu Alevi olduğu halde. 

Yalakaydı. Yalakalığı sayesinde kulüpte kaldı. Oğlu şimdi kulübün masörü. 2 

milyar maaş alıyor. Onların dediğini yaptığın sürece hiçbir problem olmuyor. 

Alevi olduğu biliniyordu ama namaza gidiyor sonuçta. Dinden dönmüş gibi 

bir şey oluyor. Aynı din ama farklı bir şey bu.”  (Haluk, e.g,). 

 

4.5.2. Güreşte Farklı Tezahürleriyle Şiddet 

Bedene Yönelik Şiddet: Bir Araç Olarak Beden13 

Ayrımcılık ve dışlanma dışında bedenin kullanımı da hem spora hem güreşe 

özgü nitelikler yüzünden kişilere zarar verebilmektedir. Bu durum üç ayrı bölümde 

anlatılacaktır. 

 

Bedenin Antrenörler Tarafından Kullanımı 

Messner (1990) bedenin bir silah olarak kullanılabildiğini belirtmektedir. 

Fakat bu edim kişinin kendi bedenine karşı şiddet kullanmasıyla sonuçlanmaktadır. 

                                                        

13 Bu tanımlama Messner (187)’in “Power at Play” kitabında kullanılmaktadır. 
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Messner’in çalışmasında, halterci Amerikalı Timothy Curry spor sakatlanmalarının 

nasıl normal kariyer beklentisi olarak görüldüğünden bahsetmektedir. Beden, 

erkeklik ve başarının birbirini gerektiren ögeler olması, eski sporcuların bedenlerinin 

yaralı, hasar görmüş, kronik ağrılarla ya da erken ölüm beklentisiyle karşı karşıya 

kalan bedenlere dönüşmesi, bedenin eril kültür içinde bir silah olarak 

anlamlandırılmasının sonuçlarından biridir. Đleri derecede disipline edilmiş sporcu 

beden, yüksek performans sporuyla ilişkili olarak disipline edici bir süreç tarafından 

sıklıkla uysal bedenlere dönüşmektedir (Shogan, 1999). 

Dövüşçünün bedeni onun için üretim aracıdır, kendisinin ve antrenörünün 

üzerinde çalışması gereken hammaddedir, kendi geçmiş antrenmanının somatize 

ürünüdür. Bu anlamda beden sermayesi ve beden emeği onları birbirine bağımlı kılan 

döngüsel bir ilişkiyle birbirine bağlıdır (265) 

Güreşçilerin gelecekte sağlık açısından da sorun yaşayabileceği ve genelde 

güreşçilerin bunu düşünmeden hareket ettiği antrenör Salim tarafından ifade 

edilmiştir. Bunun için güreşçinin mutlaka ikinci bir mesleği olması bir çözüm olarak 

sunulmuştur: 

“Biraz kendi hatası, biraz antrenörü. Bilinçsiz aşırı istek. Sakatlığın daha 

ileri gideceğini düşünememesi ya da antrenörün baskısı. Bir tane adam 

alıyor, sakat da olsa, şey de olsa güreştirmek zorunda kalıyor. Her şeyi 

güreşe endekslemek yanlış bir şey. Mesela aktif sporcunun ikinci bir şeyi 

düşünmesi lazım. 30 yaşına kadar yapsan, ondan sonra bir hayatın var, 

sağlığın var. Ondan sonrası hiç düşünülmüyor, sağlıklı olayım da başarılı 

olayım da. Đşte antrenörlerin yönlendirmesi lazım. Çünkü ömür boyu güreş 

yapılmıyor.” (Salim, e.g, ant).  

Đstanbul’da grekoromen güreş yapmış olan Can güreşçilerin alt sınıftan 

olduklarını ve bu yüzden bedenleri üzerindeki her türlü tasarrufu kabul ettiklerini 

belirtmiştir: 

“Güreşte de biliyor, tek başına bir yerlere gelemez hiçbir zaman, fakir, tek 

kendisinin kazancı burada, mecburen ne derse onu yapacak. Yani artık 

ideolojik bir düşüncesi de yok kafasında. Bir tek kafasındaki düşünce belli bir 

yere geleyim, iyi bir güreşçi olayım, bir buradan kazanım sağlayayım bir tek, 

o başka bir şey yok” (Can, e.g) 
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Güreş eğitim merkezlerinde antrenörün geliri ve başarısı orada bulunan 

sporcuların başarısına bağlıdır. Sakıp güreşte yer alan erkek çocuklarından 

bahsederken, bedenlerini insanların yararlanması gereken bir nesne olarak gördüğünü 

açıkça belli etmiştir: 

“Antrenör değil, sporcu bulmakta zorluk çekiyorlar. Kırsal kesimdeki insan 

getiriliyor güreş eğitim merkezine. Onun için çok iyi. Güreş eğitim 

merkezlerinden alıyorlar çocukları. Yüksek meblağ ödeyip alıyor kulüpler 

çocukları. Sen yetiştiriyorsun, kulüpler kaymağını yiyor.” (Sakıp, enformel 

görüşme, e.g. ant) 

Bu da bu antrenörlerin bir an önce başarı elde etmek için küçük yaşta 

sporcuların bedenlerine aşırı yüklenmeleriyle sonuçlanmaktadır. Çünkü yetişkin 

olduktan sonra erkek güreşçiler kulüplere gitmekte, bu durum antrenör için herhangi 

bir kazanç getirmemektedir.  

“Güreş camiasının bu konuda sıkıntıları var. … g.e.m vardı. Đlk başta güreşte 

kim var sözü geçen, biz varız. Đlk başta biz bu işe sarıldık. Ondan sonra 

baktık bu işlerin bir geliri yok. Öğrenci 15-16 yaşına geliyor şampiyon 

olmaya ekonomik gelir elde etmeye başlıyor, büyük kulübe gidiyor. Bir 

müddet sonra ben kendim geri durmaya başladım. Ben ayrıldım daha vasıfsız 

bir antrenör geldi oraya.” (Bora, e.g, uzm). 

Bora bunun bir sorun yarattığını ve başarı elde etmek için kilo düşmelerle 

bedenin hırpalandığını anlatmaktadır:  

“Şimdi güreş eğitime atananların. Yusufeli’ye ben seni yönlendirdim, bir 

milyar da maaş verirdim, hani ne yapıyorsun, daha önce kendi aralarında 

müsabakaları vardı, şimdi ligdeler. Eski sistemde Yusufeli 20. Olmuş. 

Kardeşim bir hesabını ver diyorlar. Antrenör de bu baskıyı sporcuya 

yansıtıyor. Yükleniyor, bilgisizse daha kötü oluyor. Onun elinde daha 

doğmadan şampiyonlar yok oluyor. En önemli şeylerden biri mesela kilo 

düşmedir. O yaş grubundaki sporcu kesinlikle kilo düşürmemek lazım. Nasıl 

olur boğazdan kısarak olur kilo düşme. Gelişim çağındaki çocuk. Bu çocuk 

sürekli antrenman yapıyor. Belli bir kas yapısı var. Bu adama kilo 

düşürüyorlar başarı için. 38 kilodakine hadi 32 kiloya düş. O kiloda 



 277

güreştirmek için. Kesinlikle. Bu kilo düşme de oraların en önemli 

problemlerinden birisi.” (Bora, e.g, uzm) 

Çocukların yoksul olması ve güreş antrenörlerinin bu çocuklar üzerinden 

başarı elde etme isteğinin güreşçi çocukların bedenlerine nasıl zararlar verdiği Salim 

tarafından da kilo düşme sorunu ile ilişkilendirilmiştir: 

“Sağlık açısından güreş ağır bir spor. En büyük sorun kilo düşme sorunu. 

Çocuğun büyüme açısından, kemik gelişimi açısından. Bize kısa vadeli 

başarılar için kilo düşmeler çok tehlikeli. Çocuğun ilerideki yaşamını 

etkiliyor. Uzun vadeli düşünmek lazım çocuğu bıktırmadan. Planlı programlı 

olduktan sonra sağlık açısından bir sorunu yok. Ama bıktırıyorlar erken 

yaşta. Sağlık için iyi değil. Beslenmesi artık güreşte özel bir beslenme şeyi 

yok. Yapılması gerekir de aileden, herkesin ekonomik durumu belli. 

Güreşçinin güçlü kaslı olması çalışma bilmem ne birbirini tamamlaması 

lazım. Ama imkanlara göre.” (Salim, e.g, ant). 

Erken yaşta elde edilen başarı antrenöre başarı getirirken, genç güreşçilerin 

ilerideki spor yaşantılarının yok olmasına neden olabilmektedir. Beden bu süreçte 

araçsallaşmakta ve antrenörler tarafından çok küçük yaşlardaki güreşçilerin bedeni 

başarı amaçlı kullanılmaktadır:  

“Maalesef çok sakatlık geçirdim. Güreşi de bırakma nedenim sakatlıklardan. 

Güreşte şöyle bir problem var. Düşme diye bir şey  var, bilinçsizce kilo 

düşme. Diyeceksin ki profesyonel olduktan sonra bilinçli davranamıyor 

musun. Bence bu yetişme döneminde verilmesi gereken bir bilinç. Türkiye’de 

antrenörlük sistemi değiştirilmeli. Kısa sürede sporculardan ya da 

kurumlardan başarı beklememek lazım. Bizim spor politikamız yok. Spor 

politikamız olsaydı kimse iki kilo üç kilodan fazla kilo düşmeye kalkmazdı. 

Atıyorum antrenör bir eğitim merkezinin başında. Oranın başındaki yönetici 

diyor ki, sen başarılı olmak zorundasın. O da ne yapıyor yüklenme yapıyor, 

ağırlık çalıştırarak kilo düşürerek kısa sürede başarı elde etmeye çalışıyor. 

Bu sefer demir perdedeki ülkeler gibi sporcuyu kullanıp yükleniyorsun. 

Kullanıyorsun sonra da atıyorsun kenara. Bizde yıldızlarda gençlerde süper. 

Büyüklere geçiyorsun sıkıntı var, çünkü büyüklere geldiğinde yıpranıyor, 

bitiyor, üzülüyor, çekip gidiyor. Psikolojisi de bitiyor, altı aylık kampta 
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sürekli psikolojik savaş vermek. Takıma girdin giremedin. Türkiye’de güreş 

ekonomik boyutta baktığında birinci olmazsan ikinci olduğunda çok az bir 

farkla ikinci olsan da çantasını toplar bir eşofmanını alır evine döner. Ne 

yapacak, takıma bir yıl emek vermişsin, başarılı olmak için ne yapacaksın, 

hem psikolojik hem fizyolojik savaş vermek zorundasın. Bu kaygılar da uzun 

süre spor camiasının içinde olmanı engelliyor.” (Metin, e.g, idareci) 

Sporcular kulüplere transfer olduklarında da sporcuya ve antrenöre ödenen 

ücretin düzenli bir başarıyla geri dönmesi beklenmektedir. Böylesi bir durumda yine 

çok kısa sürede başarı beklenmesi ve sporcunun bedeninin başarıya endeksli 

şekillendirilip, zarar verme düşüncesinin olmaması sonucunda çok genç yaşta 

yıpranan bedenlerle karşılaşılmasına neden olmaktadır: 

“Bana göre 16’dan sonra. En erken 17. Neden 17 şimdi burada temel eğitimi 

veriyoruz, kulüpler temel eğitime çok eğilmiyor, ne yapıyor, bir an önce 

başarıya ulaştırmak istiyor, ondan verdiği ücret, ücret ödüyor ona, verdiği 

ücretin karşılığını alıyor. Belediye kulübü diyelim, Ankara ASKĐ, Ankara 

Büyükşehir, onları ele alalım. Adam belediyeye kulüp kurmuş, belediye ona 

para ödüyor. Haliyle başarı olamadığında, verim alamadığında belediye 

hesap soruyor, diyor ki sen bu adama para veriyorsun. Hani diyor bu adamın 

başarısı ne. Türkiye’de birazcık verdiğinin karşılığını isteme şeyi var, günlük 

istiyorlar, yıllık istemiyorlar. Kulüpler bu olaya birazcık günlük bakıyor. 

Oysa şu çok önemli Türkiye’de dikkat edin olimpiyatlarda madalya sayımız 

çok kısıtlıdır. Ama en iyisi yine güreş içlerinde ancak bana göre yeterli değil, 

bizim eğitim merkezleri olarak önce politikamızın değişmesi lazım. Merkezi 

antrenman planı, altı yıllık dört ila altı yıllık ileriye yönelik antrenman 

planları ve o dört altı yıllık planda aylık testlerden geçecek sporcular, 

gelişimleri incelenerek, antrenman olarak, beslenme olarak, sağlık olarak 

incelenerek sporcuların olimpiyatlara, Dünya Avrupalar’a büyükler düzeyine 

taşınması önemli. Biz bir tane cevher çıkarıyoruz ama o cevher bakıyorsun 

bir yıl sonra yok olup gidiyor. Neden ya aşırı yüklenme vardır, ya spor 

psikolojisinden anlayamadığımız için. Bunu inkar etmemek lazım, biz 

Türkiye’de psikolojiden çok anlamıyoruz, sporun işte özellikle kilo 

ayarlamasını yapamıyoruz. Nasıl yapıyoruz düşüyor çocuklar son anda. 
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Beslenme uzmanından ya da hekimden yardımı çok sevmiyoruz.” (Cemil, e.g, 

ant) 

 

Yaralanma 

Messner (187)’in de belirttiği gibi üst sınıf için yaralanma durumunda sporu 

devam ettirmek gereksiz görülürken yoksul için spor en önemli alternatiftir. Bu 

anlamda Messner’in çalışmasındaki beyaz tıp öğrencisi yaralandığında Amerikan 

futbolunu bırakırken, siyah ve yoksul sporcular bu alternatiften bahsetmek yerine 

yaralanmaya rağmen sporu devam ettirme gereğinin üzerine durmuştur. Metin, 

sporda beden sağlığının önemsenmemesinin, onun bir mesleğe dönüşmesiyle 

bağlantılı olduğunu düşünmektedir: 

“Ben diyorum ki bütün profesyonel düzeyde spor yapan insanlar sağlıklı 

değildir. Profesyonel spor yapanlar birinci olmak için ya da en üstte olmak 

için sağlığını bir kenara iterek vücutlarını aşırı düzeyde zorluyorlar, hem 

psikolojik açıdan hem fizyolojik açıdan vücutlarını aşırı yüklenme yapıyor. 

Vücut aşırı yüklenme yaptığında spor spor olmaktan çıkar. Spor ekmek kapısı 

olduğundan beri sağlığın dışına çıkmıştır. Ben mesela kendim bel fıtığı 

ameliyatı geçirdim, çapraz bağ ameliyat geçirdim. Başarılı olmak için 

vücudumu kapasitenin üzerinde zorlama yaptım. Bir şekilde fizyolojinin 

bağlarını ya da kemik yapın bunu kaldıramadığı için zarar veriyorsun. 

Profesyonel spor yapan kendine sağlıklıyım demesin. Belki spor yaparken 

kendini iyi hisseder.” (Metin, e.g, idareci) 

Timur maddi durumu kötü olduğu için önemli yaralanmalar yaşıyor olmasına 

rağmen güreşmeye devam etmiştir: 

“Mecbursun. Artık, aslında güreşmeyecektim, fakat benim bir hocam var. O 

ağırlık, kondisyon konusunda beni hazırlamıştı. O da geldi oraya o sene. Beni 

iyi motive etti, sağ olsun. Sen dedi işte, öteki bağını da bağlasan gene onları 

yenersin dedi. Đğneyi de vurunca tabii ağrımız sızımız kesildi biraz. Biz o 

şartlarda güreştik, ama tabii finalde Ahmet ağabey bizi çayırın altına soktu. 

Gücümüz yetmedi. Seyirci anlamaz hiçbir zaman, artık odaklanmış, yani bir 

şey bekliyor ya, bir hedef. Bunun aksi olunca başka türlü yorumlar çıkıyor 
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herkeste, o da doğaldır zaten. …sahanın bir başından gireceksiniz, öbür 

başından çıkacaksınız, öyle istiyor.” (Timur, y.g).  

Ayrıca güreşçi üzerinden başarı elde etmek isteyen antrenörünün de 

güreşçinin hayatını tehlikeye atmak pahasına yaralanmaya rağmen güreşe devam 

ettirebileceği belirtilmiştir. 

“Büyük bir sakatlık yaşamadım da o dönem bir ilgisizlik mi, gidiyordum 

SSK’nın doktoruna o ne yaparsa. Şimdi federasyon en iyi doktora gönderiyor, 

kendisi karşılıyor. Sakatlık yüzünden felç olan, tekerlikli sandalyeyle gezen 

arkadaşımız var, grekoromenci sakatlığı zamanında tedavi etmeyip üstüne 

üstüne gidersen …Biraz kendi hatası, biraz antrenörün. Bilinçsiz aşırı istek. 

Sakatlığın daha ileri gideceğini düşünememesi ya da antrenörün baskısı. Bir 

tane adam alıyor, sakat da olsa, şey de olsa güreştirmek zorunda kalıyor. Her 

şeyi güreşe endekslemek yanlış bir şey. Mesela aktif sporcunun ikinci bir şeyi 

düşünmesi lazım. 30 yaşına kadar yapsan, ondan sonra bir hayatın var, 

sağlığın var. Ondan sonrası hiç düşünülmüyor, sağlıklı olayım da başarılı 

olayım da. Đşte antrenörlerin yönlendirmesi lazım. Çünkü ömür boyu güreş 

yapılmıyor.” (Salim, e.g, ant).  

Semih yaşadığı yaralanmaları şöyle anlatmıştır: 

“Üç yerde fıtık çıktı bende, d4 d5. Ben hala güreş yapıyorum işte. Bisiklete 

biniyorum. Tedavi oluyorum.  Đyiyim şu anda ama. Menisküs ameliyatı 

oldum. Yaralanma sporun içinde. Menisküs bir ters hareket yaptın mı olur 

yani… doktor 15 yıl önce bırak dedi bana. O sene ben milli takıma girdim. 

Doktorla karşılaştık, güldük geçtik. Her şeyin bir zorluğu vardır, dikkatli 

olacaksın, her an her şeye hazır olacaksın. 20 yaşındaki hareketleri 

yapmıyorsun. Belli hareketleri yapmıyorsun. Senin vücudunu sakatlamayacak 

şeyler seçiyorsun. Karşıdaki güreşçi bilmez, sakatlıklarını saklar millet 

birbirinden. Kulaklar kırık.” (Semih, y.g).  

Güreşçilerce yaralanma spor yaşantısının kaçınılmaz bir parçası gibi 

anılmıştır: 

“Lif uzadı buradan. Şuradan kolum kırıldı, ayağım kırıldı. Normal artık. 

Alıştığımız için pek bir şey olmuyor artık. Burkulma falan basit şeyler de, 

kırılma çok kötü. Kırılma kötü. Yani. Kırık yine idare eder de, çıkık olduğu 
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zaman çok kötü oluyor. Güreşte, kolum çıktı. Buradan çıkmış. Doktor ezik var 

dedi, gittik röntgen çekindik. Ezik vardı yine. Daha sonra kolum acımaya 

başladı. Bir daha gittim, bir film daha çektirdim, ameliyat dediler. Kol 

çıkmış, yanlış kaynamış. Ben de ameliyat olmadım. Çok da sağlam. Burada 

yine aynı öyle. Dedi doktor, uzamış birisi, iki üç tanesi uzamış. Ameliyat 

olması lazım. Olursa yüzde 40 şansı var, olmazsa yüzde 60 şansı var. O 

zaman olmasın dedim ben de. O da olmadı …Morarma, kanama onlar basit 

şeyler. Đlla ki devam ediyor insan.” (Đsmet, g.g) 

Hayri de spordaki hırsın ve yaralanmanın sporun bir parçası olarak görülmesi 

ile ilgili olduğunu göstermiştir: 

“Yok öyle olmadı. Çok hırslanıyorsun, bakıyorsun güreşemiyorsun, 

rakiplerin sahada güreşiyor falan daha çok bir azim oluyor. Çok dikkat 

etmeye çalışıyorsun ondan sonra. Bırakmayı hiç düşünmedik. Ufakken bazen 

oluyordu, yenildiğim zaman. Hırs yapıyordu yani, başarıya nasıl giderim gibi 

bir düşünceydi. Yenildim bu sporu yapmayacağım. Kırkpınar’a gidiyorsun, 

yeniliyorsun, kıspetini oradaki çaya atasım geliyor, bu kadar çalışmışsın ama 

karşındaki de senin gibi çalışıyor. Şimdi yumurtanın biri kırılacak. Nasip 

meselesi. Tedbirimizi alırız ama nasip Cenab-ı Allah’ın yapacak bir şey yok. 

Olduğu zamanlar oldu yahni.” (Hayri, y.g) 

Vedat yaralanmalardan bahsederken bedeni bir arabaya benzetmiş ve bir 

arabanın bozulması gibi yaralanmaların yaşanabileceğini söylemiştir: 

“Sakatlıklar, tabii ki. Bir araba bile belli bir zamandan sonra hasar açıyor. 

Sporcularda da ne kadar düzgün beslensen, düzgün yaşasan da bazı ufak 

tefek sakatlıklar tabii ki oluyor. Bunları yine dikkatli bir şekilde 

iyileştirebilirsin. Belli bir zamandan sonra artık, belli bir yaşa geldikten 

sonra da ne kadar çok iyi beslensen, ne kadar çok da çalışsan artık vücudun 

kaldırabileceği bir yük oluyor, belli bir zamanı gelince de bırakman 

gerekiyor.” (Vedat, y.g, yard. ant) 

Kerem ise yaralanmaları sporun cilvesi olarak nitelemiştir: 

“Dizimden bir sakatlık geçirdim, yan bağlarda yırtık vardı. Avrupa 

şampiyonasına da öyle katıldım. Olimpiyatlardan önce de nüksetti. Sakatlık 

oluyor. Aslına bakarsanız çok karışık bir spor gibi de, sakatlık da çok yok. 
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Çok sakatlık yaşamıyor insan. Hiç bırakmayı düşünmedim, bu da onun bir 

cilvesi. Sezonun 12 ayı var, 3-4 ay güreşiyorsun bir de dinleneceksin.” 

(Kerem, y.g) 

Đzzettin de benzer bir biçimde güreş ve yaralanma ilişkisini gül ve diken 

benzetmeleri ile açıklamıştır: 

“Parmaklarım kırıldı, dizim menüsküs oldu, kolumun bir tanesi 

kırıldı…Kırılıyor, ama ona artık tahammül ediyoruz…Bırakmak aklıma 

gelmedi. …. Tedavisini yapıp hemen devam etmek aklıma geliyordu…Zaten 

sevmezsen bu işi, bir de gülü seven dikenine katlanır falan derler, biliyor 

musun. Ya gülü seveceksiniz dikenine katlanacaksınız ya da o işi 

bırakacaksınız. Biz şimdi kolumuzun kırılması, sakatlıklar, şunlar bunlar işin 

şeyi yani. Bir kere o bizi güreşi sevmemizi engellemedi hiç.” (Đzzettin, y.g, 

veteran).  

Vedat, bu yaralanmaların bırakma zamanının geldiğini gösteren işaretlerden 

biri olduğunu söylemiştir: 

“Ben kendimi örnek vereyim. Daha önceki yıllarda, gençken sakatlandığınız 

zaman kısa bir sürede vücut ve tıbbi ilaçlarla, doktorun tavsiyesiyle kısa 

zamanda vücut sakatlığını iyi edebiliyordu, ama belli bir yaştan sonra artık 

vücut sakatlıkları hem geçmiyor, hem iyi etmiyor, hem de tedaviyi artık kabul 

etmiyor. Belli bir zamandan sonra sakatlıklar bir sporcu için artık şey 

zamanı. Artık uyarıyor seni, vücut kaldırmayacak bırak gibi uyarılar yapıyor. 

Boyunda olsun, belinde olsun değişik yerlerde ufak tefek sakatlıklar oluyor ve 

artık bırakma zamanı geldiğini söylüyor.” (Vedat, y.g, yard. ant). 

Alt sınıftan gelen güreşçiler için bedenleri tek sermayeleri olduğu için 

yaralanma yaşadıkları takdirde hayat şartları oldukça zorlaşmaktadır. Güreşçi 

yaralandığında ya da başarısız dönemlerinde desteklenmemesi önemli sorunlardan 

biridir: 

“Güreşin inişi çıkışı vardır. Bir güreşçi çıktığında 10 sene götürür. Bir 

güreşçiye destek olunur. Arkasındaki güreşçiye destek olunmaz. Türkiye’de 

ödül sistemi yok, antrenör günlük düşünür. Đkinci adama şans tanınır. 

Herhangi bir sakatlık anında güreşçi çöküntüye uğrar.” (Yılmaz, e.g, ant). 
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Bu koşullar altında sporcunun nasıl bir riske girdiği Cüneyt tarafından da şu 

sözlerle vurgulanmıştır: 

“Mesela ben omzumdan ameliyat oldum, ondan önce boynumdan fıtık oldum, 

iki sene doğru düzgün güreşemedim. Hiçbir garantiniz yok. Bir sağlık 

güvenceniz varsa en garanti o. Sigortan falan varsa yani. Belediyede işçi 

görünüyorsun. Şimdi buradaki arkadaşlara sorun, belediyede işçi rakipten 

korkulmaz da, rakipten korkmak demeyelim onun adına, onun adına başka 

bir şey diyelim. Antrenmanın yoksa, hazır değilsen insan o zaman korkar. 

Yoksa vay efendim şimdi şununla ben güreşirsem buramı kırarım, şuramı, 

böyle bir korku olmaz. Hazır değilsen, antrenmanını yapmadıysan o zaman 

tabii ki korkarsın. Dedim ya. 7 sefer çıktı omuzum. Güreşte ciddi sakatlık 

geçirirsen, bende olduğu gibi, güreş hayatına yarım devam edersin. Onun 

için güreşçilerin bir şekilde maddi finansman sağlamaları lazım kendine.”  

(Cüneyt, y.g). 

Spor hayatında yapılan bir hata beden sermayesinin kaybedilmesine, yani 

geçmeyen bir yaralanmayla spor hayatının bitmesine yol açmaktadır: 

“Yok. En az herhalde 7-8 yıl önce yok oldu. Okuldan geldik,şeye kulübe gitme 

zamanı. Mezun olduk, kulübe gideceğiz Ankara’ya. Babam Ayvacık’a götürdü 

güreşe. Hemen hemen aynı yere gene. Sabah kalktım, gece üşümüşüm, köyde 

yattım. Akşam yatarken sıcaktı, sabah kalktım soğuk. Gittik güreşe benim de 

en iyi dönemim, öyle bir yere verdiler ki hiç kimsenin gücünün yetme şansı 

yok. Đlk turu 30 saniyede geçtim, ikinci tura başladım kaldırdım, yenerken 

gitti kol. Kol çıktı. Adamla beraber düştük… Sakatlık tamamen 

ısınmamaktan. Ben de zaten kimsenin gücü yetmiyor diye ısınmadım. Kendi 

kendimi sakatladım çıktım ve güreş hayatım bitti. Sonra beden eğitimi 

sınavları için gideceğiz diye ameliyat olmadım. 4 yıl devletin sınavlarına 

uğraştım, koşuyu geçemedim.” (Ayhan, e.g, ant) 

 

Doping 

Görüşmelerde bazı katılımcılar tarafından doping kullanımı da, sporcuların 

para kazanmak için bedenlerini feda etmesi olarak nitelendirilmiştir. Dini inançları 

oldukça güçlü olan Gültekin tarafından güreşe yüklenen dini ve milli anlamlarla 
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çelişkili olan bu durumun nedeni tamamen daha çok para kazanmak saikiyle 

açıklanmıştır: 

“Para için yapıyor. Bunun ardında para var, … ilaçtan bir şey uman 

insanlar bunları para için yapıp ediyor. Fakirlikten geliyor, bir bakıyor, yağlı 

güreşte çok para kazanabilir. O zaman vücut falan hak getire. Bugün parayı 

kazanayım, sonra düşünürüm diyor. Atlette, boksta da var., … bir adam, bir 

saat dayak yiyor, yıkılıyor haklıyor … hakikaten dinimizce günah, peygamber 

sporu bu. Hem üç kağıt var, hem vücuduna zarar veriyorsun. Yağlı güreşte en 

son olabilecek şey. Oraya bile girmiş yani. … demek ki, dopingin girmeyeceği 

bir spor kalmamış ve dünyada da bütün şeyler bunu şey yapıyor.” (Gültekin, 

y.g, ant). 

Yoksul bir aileden gelen ve güreş dışında yani bedeni dışında elinde başka 

sermayesi olmayan biri için doping kullanımı çok kolay düşülebilecek bir hata gibi 

görünmektedir. Bir yandan yukarıda anlatıldığı gibi antrenörler tarafından 

sporcuların bedenleri başarı elde etmek üzere kullanılırken, diğer yandan daha çok 

gelir elde etmek için sakatlığa rağmen müsabaka yapmaya devam etmek ya da 

vücuda zararlı olacağını bildiği halde doping kullanmak sınıfsal konumla yakından 

ilişkili görünmektedir.: “Đlla ki zarar. Onlar bazı şeyleri gözden çıkarıyor. Hayatta o 

kadar basit değil, yani herkes güreşçi olacak diye bir şey yok. Herkesin kaderinde bir 

şey yazılmıştır.” (Đsmet, g.g) 

Kazım da güreşi bir meslek olarak gören insanların sağlıklarını 

önemsemediğini belirtmiştir: “Bunlar ileride evlenme bile yapamayacağını bildiği 

halde o şamatayı daha önde tuttukları için bu işi meslek olarak gördükleri için 

sağlıklarını hiçe sayıyor.” (Kazım, e.g, uzm) 

 

Güreş Kurumlarında Yaşananlar: Şiddet ve Hiyerarşi Đlişkisi 

Güreşçiler için, özellikle güreş eğitim merkezlerinde ve kulüplerin yatılı 

bölümlerinde kalanlar için, dayanışma ağlarının güçlülüğü duygusal anlamlarının 

dışında bir stratejik gerekliliktir. Hayatta başarılı olmak ve tutunabilmek için, yaşama 

dezavantajlarla başlamış bir topluluğun üyelerinin dayanışma içinde olmaya ihtiyacı 

vardır. güreşçiler arasında ve güreş kurumlarında bulgulanan dayanışma ağları, aynı 

zamanda oldukça keskin bir biçimde hiyerarşik tanımlanmış ilişkilerin içindedir. 
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Fakat bu ilişkilere duyulan ihtiyaç ve meşru görülen bir hiyerarşi biçimi, toplumsal 

olarak kırılgan bir genç erkek topluluğunda istismara kapı aralamaktadır. Üstelik 

ebeveynlerin denetim ve korumasından uzak olmaları, sistemli ve pedagojik ilkeleri 

gözeten başka bir denetleme mekanizması olmadığı takdirde, onları iyice hassas bir 

konuma getirmektedir.  

Eski grekoromen güreşçisi olan ve şimdi antrenörlük yapan Soner güreş 

eğitim merkezlerinin çocuklara zarar verdiğini belirtmiştir.: 

“Çok büyük yanlışlık var orada. Benim kanaatim öyle. Güreş eğitim 

merkezlerinin o kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum ben. Hatta o 

nesilleri kaybettiğimizi düşünüyorum. Zaten güreş eğitim merkezleri bir 

miktar doğu bloğu modelidir. Rusya’da vesairede yapılan modellerden 

alınma. 84’te galiba Türkiye’ye geliyor. 86’lardan sonra geldi. Kars’taki 

çocuğu alıyorsun Bolu güreş eğitimine getiriyorsun. Onun büyük travmaları 

var çocuklarda. Ben mesela büyüklerde güreşe gelirken onlar da daha yeni 

yetişmişler 16-17 yaşında. Başarılı olarak büyükler kampına geliyorlar. 

Hepsi Müslüm Gürses dinliyor. Hepsi psikolojik problemli. Aralarında bir 

tane psikolojisi sağlam adam olmaz mı hepsi. Ama sen düşünsene 12 yaşında 

sen Kars’tan Bolu’ya geliyorsun. Annen yok, baban yok. Oradaki insanların 

davranışları nasıl olur. Hiç tamamen bir hocaya emanetsin. Hoca da saat 

19.00’den sonra güreş eğitim merkezinden çıkıyor, ondan sonra kim var. 

Bekçi var. Bir bekçiyle 20 çocuk aynı ortamda kalıyor. Bir çocuk vardı, aynı 

odada falan kaldık kampta işte mesela, tatil oluyor kamp bitiyor, evine 

gitmiyor. Niye diyorum. Ben 11 yaşından beri ailemden uzağım. Sorunlarımı 

açıp konuşamıyorum sizin gibi, öyle bir samimiyetim yok diyor. 

Yapamıyorum. Sıkılıyorum evimde diyor. Arkadaşlarıyla kulüpte kalıyor ama 

evine gitmiyor. Bizde iple çekiyoruz, kamp bitse, hatta son günler arazi olsak 

da evimize gitsek diye. O eleman hiç köyüne kasabasına gitmiyor. Böyle bir 

sürü var. Çünkü yabancılaşmış ailesine. Tam bir fiyasko. Bu yönüyle fiyasko. 

Başarılara bakıyorum, güreş eğitim merkezinden olduğu kadar güreş eğitim 

merkezi dışından da var.” (Soner, e.g, ant) 
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Güreş eğitim merkezlerini katı düzenlemelerle tanımlanan Doğu bloğu 

ülkelerine benzeten Soner, şiddetten bahsederken ise kendi ekonomik durumunun iyi 

olmasının güreşte zarar görmesini engellediğini ifade etmiştir: 

“Onunla yaptıktan sonra bir daha hep onunla çalıştım ben. 5 sene. Lise 2’ye 

kadar. Daha medeni. Hiç küfürlü sert konuşmaz. Kızdığında bile. Antrenörler 

biraz kültürsüz oldukları zaman küfür ediyorlar. Bu hocanın öyle bir tavrı 

yoktu. Şiddet uygulayan hoca var. Ama bana hiç denk gelmedi. Gelseydi ne 

olurdu bırakırdım sporu yani. Çünkü şey zorunluluk yoktu. Bazı insanlar 

zorunluluktan yapıyorlardı. Gelecekteki tek çareleri olduğu için yapıyorlardı. 

Zorunluluğum yoktu. Şeyin camianın içerisinde de medeni kabul edilecek 

insanlar olarak. Bu güreş camiasında da onların üstünde duran bir adam 

konumundayız. Bazı arkadaşlarımızı dövüyorlardı. Milli takım kampına falan 

gidiyorduk. Bazı hocalar falan vardı. Ama bana asla öyle bir tavır 

göstermediler. Belki bana yapamayacaklarını düşünüyorlardı. Amma vardı. 

Şiddet olayı vardı.” (Soner, e.g, uzm) 

Yoksul köylü çocuklar için güreş bir olanaktır; iyi beslenebileceği ve eğitim 

masraflarının karşılanmasını sağlayan bir olanak. Fakat bu okulda yaşadığı sorunlar 

ve yeterli yetişkin denetiminin olmayışı beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. 

Antrenörlerin bugün hala yetersiz olan pedagojik eğitimleri de göz önünde 

tutulduğunda, yaşanan sorunların sınırları şaşırtıcı olmamaktadır: 

“Sadece güreş yeteneğine göre geliyor bu çocuklar. Bunlar oradan gelip 

kırsaldan ve büyük bir çoğunluğu çok fakir insanlar, oradan gelip belli bir 

yere geliyor. Akşam bulgur pilavını bulursa şükreden bir çocuk geliyor 

oradan, bilmem ne falan güzel beslenme olanakları var, ama gelin görün ki 

bu çocuk aynı zamanda büyüme, gelişme gösteriyor, yeni bir ortama giriyor, 

okul falan filan. Yaşı da sürekli büyüyor. Bu çocuğun sosyolojik ve psikolojik 

desteğe de ihtiyaç duyacak. Hayat sadece okul, güreş, yemek içmek yatmak 

değil. Çocuk bunların da farkına varmaya başlıyor. Ne tür bir destek olacak. 

Anne baba zaten yok. Antrenör de belki despot bir antrenör dediğim gibi 

vasıfsız kötü belki. Çocuk ya sağda solda, özellikle cinsellik konusunda çok 

yanlış ve kötü bilgiler almaya başlıyor. Bu çocuğun hem kendi psikolojik 

yapısını bozuyor hem kendisini de etkiliyor.” (Yılmaz, e.g, uzm) 
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Kardeş gibi olduklarını söylediği ve herkesin birbirinin dertlerini paylaştığı 

bu ortamda bağırmak, abi olarak sorunları çözmenin yollarından biri olarak 

görülmektedir: 

“Burada ilişkiler, herkes birbirine kardeş gibi burada. Bir kişinin sorunu 

herkesin sorunu. Yani. Kardeşten daha öte. Bizim burada, evde kardeşinle 

görüştüğünden daha fazla görüşüyorsun. Onların sorunu benim sorunum. 

Öğretme, öğrenme. Sürekli uyarırım. Onlar yaramaz olduğundan sürekli 

uyarırım. Bir de fazla olduğundan, 700-800 kişi olunca, okul bir yandan, 

bazen bunaltıyorlar, bazen bağırmak zorunda kalıyorum dayanamayınca. 

Onlar da ilerde bizim gibi olacaklar … Küçük büyüğe saygısını, büyük bir şey 

dediğinde ters cevap vermemeli mesela. Uyumlu olmalı, biraz daha yakın 

davranmalı- Hı hı, yani. Her zamanda bir insana yüklenilmez yani. Bir de, 

bekar evi ya. Çoluk çocuk olunca, temizleniyor, bir saat temiz durmuyor. O 

zaman da biz bağırmak zorundayız. Bazen darılıyorlar bize, bağırınca. Bazen 

kırgınlıklar oluyor, ama gelip geçici şeyler.” (Serkan, g.g). 

Genç güreşçiler hem kulüplerde hem de güreş eğitim merkezlerinde sorunlar 

yaşamaktadır. Güreş eğitim merkezlerinde dahi bir devlet kurumu olmasına karşın 

önemli sorunlar mevcutken, denetimsiz kulüplerdeki sorunların daha büyük olduğu 

düşünülmektedir: 

“O zaman Anadolu’da gençleri görüp kulüplere kazandırıp, sonra şampiyon 

işte yapıyorlardı. Gençleri yetenekli, nereli diye araştırıyor, dedi MTA’ya gel 

dedi 1989’da. Geldim, 14 yaşındaydım. 14-15. O aralar. Ayrılması zor o 

zaman aileden. Bekar evlerinde yaşadık, imkanlar çok zayıf. …Bir boşlukta 

hissediyorsun, arkadaş çevreni tanımıyorsun, sıfırdan geliyorsun ama işte bir 

örnek aldığın kişiler var, azim var, idealin olduğu için. Ben çok zorluklar 

yaşadım, çok akraba var burada, ama ben kimseden yardım istemedim. Ben 

ayaklarımın üstünde durdum, Allah’a şükür her istediğime de sahip oldum. 

Demek onun faydasını şimdi alıyorum ben.” (Semih, y.g) 

Kendisi sorunlar yaşamış olan Semih bunun gerekli olduğunu ve kendi 

ayakları üzerinde durmak için öğrenilmesi gerektiğini düşünmektedir. Yeğeni de 

Çarşamba Belediyesi Güreş Kulübü’nde olan Semih yeğenine konuşmak dışında 
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destek olmadığını onun da kendi ayakları üstünde durmayı öğrenmesi gerektiğini 

belirtmektedir.  

“Benim yeğen de var, ben onu sıkıyorum, kendi ayakları üstünde dursun diye. 

Benim hissettiklerimi hissetsin. Yoksa ayaklarının üstünde duramaz. Okulda 

da böyledir, kopya çeksen öğrenir misin. Ben onun amcasıyım, canım. Ama 

belirli bir mesafede duracaksın, çok görüyorum, bozuluyorlar alkol her şeyi. 

Önce kendi ayakları üzerinde duracak.” (Semih, y.g) 

Semih için hayatı öğrenmek zorluk yaşamaktan geçmektedir. Eril kültür 

içinde özellikle alt sınıf için hayatla mücadele etmeyi öğrenmek bir yaşam stratejisi 

olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca bir erkeğin güçlüklere katlanması, onlara rağmen 

ayakta durmayı öğrenmesi beklenmektedir. Oysa Semih’in yeğeninin yaşadığı Kulüp 

bu çalışmanın gerçekleştirildiği kulüplerden biridir. Güreşçilerin bir tanesi dışında 

tümünün ailesi köyde yaşamaktadır. O bir güreşçinin ailesi de köyden kasabaya yeni 

taşınmıştır. Gözlem sırasında elektrik sobasıyla ısınan bir odada oturan 10 çocuğun 

aynı evde ranzalarda kaldığı ve farklı yaşlardaki bu çocukların başında yetişkin 

kimsenin bulunmadığı görülmüştür. Lise öğrencisi 17 yaşındaki iki genç güreşçi evin 

en büyükleri olarak küçüklere göz kulak olmaktadır. Antrenör evi ziyaret ediyor olsa 

da ev geceleri herhangi bir yetişkin tarafından gözetlenmemektedir.  

Antrenör Ayhan 1990’larda gittiği güreş eğitim merkezlerinde yaşadıkları 

sıkıntıları şöyle anlatmıştır: 

“Gittiğimizde baktık ki, ilk kez açılmış, köyün bir yerinde. Đlçeye 5 kilometre 

uzaklıkta.  Đlçesinde. Bir de ilçelere varmadan 5 kilometre dağın eteğinde bir 

yer. Kimse ilgilenmiyor, böyle çok zor şartlar altında ilk dönemi atlattık, ama 

ondan sonra oturdu. Sonra zaten eğitim merkezleri Hasan Celal Güzel’in 

projesi, onun projesiyle başladı, devam ediyor. Ayrıldıktan sonra bir sıkıntı 

çektik, beslenmeyle ilgili. Zaten aile desteğiyle falan böyle. Ondan sonra 

şampiyonluk geldi, Kerem Erol şampiyon oldu o dönemde, biraz düzeldi. 

Okulumuzda bayağı sıkıntı çektik biz, çok ağladığımız oldu.” (Ayhan, e.g, 

ant) 

Ayrıca bu merkezlerde kalan çocukların köyde kalan ya da köy kökenli 

aileleri çocuklarla ihtiyaçları olan biçimde ilgilenememektedir. Yanında dahi olsa 
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ailesinin onu anlamadığı için kendisiyle ilgilemediğini söyleyen katılımcılar 

olmuştur: 

“Bizim annelerimiz eski kadınlar. Pek biz yedi kardeşiz, çocuklarla tek tek 

ilgilenme fırsatı bulamamışlar. Ankara’ya gidene kadar bir şey yoktu. 

Babamızın da yoktu. Bizimle pek ilgilenmezlerdi ikisi de. Yedi çocuk. Đşte 

oğlum spor yapıyor. Sonra biz gide gele bir bakmışız güreşçi olmuşuz. Hem 

çocuk büyütmek, ne anne zorladı, ne baba zorladı. Ne bir baskı, bizi kendi 

halimize bıraktılar.” (Muzaffer, y.g) 

Bir güreş eğitim merkezinde şiddet gören Nihat yaşadıklarını şöyle 

aktarmıştır: 

“Orada en çok sevilen orada açıkçası pek sevilen yoktu da. Pek şey değildi. 

Bu ortam ona göre iyi. Orada hani dedim ya büyükler arkadaş gibi. Orada 

öyle değildi yani. Büyükler orada küçükleri böyle biraz haşlarlardı yani. 

Dayak falan. Mesela açıkçası bizim açımızdan iyi oldu da. Durduk yere 100 

tane şınav çekcen der. Canı sıkılır bi iş buyurur. Elbisesini yıkatırdı. Mesela 

kendisi otururdu yemekleri biz götürürdük ona mesela. Yaşına göre üstte 

olurdun yani. … Onlar da büyüklerinden öyle görmüş.” (Nihat, g.g) 

Nihat bunları söyledikten sonra oldukça rahatsız görünmüş ve araştırmacı 

tarafından konu değiştirilmiştir. Alan notlarında bu şu şekilde belirtilmiştir: 

“Çok zor bir görüşmeydi. Görüşmeci sorulara cevap vermekte oldukça 

zorlandı. Bir çok soruda uzun açıklamalar yapmak zorunda kaldım. 

Deneyimlerini aktarırken de çok çekingen görünüyordu. Aslında sanki orada 

görüşme yapılması onu bir çeşit baskı altında tutuyor gibiydi. Başka bir 

mekanda yapma şansımız olsaydı bir parça daha açabileceğimizi 

düşünüyorum. Fakat bu olanak yoktu.” (Nihat’la görüşme alan notu,, 

03.02.2009, g.g) 

Kerem de güreş eğitim merkezinde kalırken yaşadığı şiddeti anlatmış, 

sonrasında bunu açıklamaktan çekinmediğini üstüne basarak ifade etmiştir: 

“Güreş eğitim merkezi Türkiye’de sistem olsa başarılı olabilecek bir yer. 

Ama sorun var. 11-12 yaşında çocuklar ailesinden uzak kalıyor. 12 yaşındaki 

çocuk anne yok baba yok. Sabah kahvaltıya iniyorsun, her şeyi sen 

yapıyorsun. Elbiselerini kendin yıkıyorsun orada. Başında seninle ilgilenen 
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yok. Çocukluğunu yaşayamıyorsun. Hemen spor hayatına giriyorsun zaten. 

12 yaşında para kazanmaya çalışıyorsun. Hayatı çabuk öğreniyorsun. Ben 

şahsen çocuğum olsa vermem yani. Çünkü orada çalışan memurlar olsun çok 

zorluk çıkarıyorlar. Benim mesela dönemimde güreş eğitim merkezinin 

müdürü içiyordu içiyordu geliyordu geceleri, kafası güzel oluyordu dayak 

atıyordu, şey yapıyordu. Televizyonda izliyoruz mesela yurtlarda olan şeyleri. 

Onlar gerçek yani, tüm yurtlarda olan şeyler. Güreş eğitim merkezleri de 

yetiştirme yurtlarıyla aynı şeyde.” (Kerem, y.g). 

Yaşanan sorunlar Ayhan tarafından şu sebeplere bağlanmıştır: 

“Şimdi o nedendir biliyor musunuz. Birkaç şehirde antrenörlerimiz artık yaşı 

gelmiş, bu işe doymuşlar. Sporcuların gelmediğimiz zaman onlar olur. 

Hepsinden haberimiz olması lazım.  Kimin ne sıkıntısı var, kim ne yapıyor. o 

doğrudur. Eğer o dedikleri yoksa, disiplin yoksa, o iş olur, mutlaka olur. 

Büyükler gider çorabını yıkattırır, çalıştırır, yaparlar yani. O sporcularla 

ilgili değil. Tamamen antrenör, hoca olayıdır. Ben ne yaparsam çocuk da onu 

yapacak. Öyle yani.” (Ayhan, e.g, ant) 

Şiddet olayları güreş içinde önemli bir göreve sahip olan çok başarılı eski bir 

güreşçiye sorulduğunda bunu reddettiği ve çocukların olayları abartmış olma 

olasılığının yüksek olduğunu belirttiği görülmüştür. Hatta bunu görmezden gelmek 

gerektiği şöyle belirtilmiştir:  

“Federasyon zaman zaman rutin denetim yapıyor. Yapması da doğrudur. 

Herkes dört dörtlük götüremeyebilir. Hissiyat olur insanın olduğu yerde. Bu 

hissiyatlara da bırakmadan bizim genel müdürlüğümüzün bazı birimleri var 

rutin olarak gidiyor.” (Satılmış, e.g) 

Fakat bildirilen şiddet olayları olduğu söylendiğinde şöyle cevap vermiştir:  

“Đnsanın olduğu yerde kusur olur. Denetlemeyi çok sıkılaştırmak da 

performansı düşürebilir. Çocuklar hoca bir gün ters bakar, neden ters bakar 

diye bile şikayet edebilir, çocuktur. Her şeyi de dinlememeliyiz bazı şeyleri 

duymamalıyız. Ama asıl olan bir fiili uygulamada bir sorun yaşarlarsa 

müdahale ederiz.” (Satılmış, e.g) 
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Fiziksel istismar gibi sorunlara yol açabilen yaş hiyerarşisini engellemek için 

bir güreş eğitim merkezinde antrenör, kaptanı yaşa göre değil, başarıya göre seçmeye 

başlamıştır: 

“Nasıl işte hepiniz aynı hakka sahipsiniz, küçük olan da başarılı, büyük olan 

da başarılı, sen büyük olmakla ona emir vereceğin anlamına gelmez, 

kesinlikle böyle bir şeye kalkışmayın. Onu önleyebilir oto kontrolüyle, biz 

burada aynı şekilde çok dikkat ediyoruz, yaşı büyük olan kaptan değildir, 

bizde başarılı olan kaptandır, takım kaptanı vardır, en başarılı olan kimse o 

kaptandır bizde.” (Cemil, e.g, ant) 

Bu güreş eğitim merkezinde antrenörün anlattıklarıyla nasıl önlemler almaya 

çalıştıkları, Ankara’da Ankara Belediyesi Güreş Kulübü’nde yapılan gözlemler 

sırasında alınan notlarda belirtildiği üzere genç çocuklar kendilerinden yaşça büyük 

güreşçileri antrenörleriyle aynı seviyede gördükleri ve onların söz sahibi olduklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca küçük güreşçilerin büyüklere hizmet ettiği görülmüştür. Bu 

kulübün binasında kalan çocuklar köylerden ve küçük kasabalardan gelen 

çocuklardır. Hiçbirinin ailesi burada bulunmamaktadır. Bulundukları semtteki 

okullara giden güreşçiler okul yönetimi tarafından da tanınmaktadır. Antrenör ne 

yazık ki derslerinin iyi olmadığını bu çocukların buraya gelmeden önce de yeterince 

eğitim almadıklarını belirtmiştir.  

 

Güreşçiler Arasında Müsabaka Sırasında Şiddet 

Yetişkin güreşçiler için geleneksel güreş içinde yer alanların şiddet olaylarını 

çözme biçimleri toplumda erkeklerin kendi aralarındaki şiddeti değerlendirme 

biçimleriyle benzerdir. Oyun içinde şiddet kurallar dahilinde olduğunda normal 

görülürken, oyun dışında ama oyun sebebiyle ortaya çıkan şiddet olayları 

güreşçilerin kendi aralarında çözüme kavuşturdukları olaylar olarak görülmektedir. 

Hatta bu gibi durumlarda bayılana kadar kavga ederek hesaplaşacakları belirtilmiştir. 

Burada söz konusu olan kapalı bir camia olan güreş alanındaki güreşçilerin de kendi 

aralarındaki olayları ancak kendi içlerinde kalarak halledeceklerinin söylenmesidir. 

Ayrıca bedensel olarak çok güçlü olan bu sporcular için başka birinin araya 

girmesinin de mümkün olmayacağı belirtilmiş, sorunun doğrudan ancak bedensel 

mücadele ile çözüleceği varsayılmıştır. Semih şiddet olayları meydana geldiğinde, 
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toplulukta sözüne güvenilen ve değer verilen erkeklerin ara bulucu olabileceğini ve 

onun çözüme yardımcı olacağını da belirtmiştir. Ara bulucu olan bu erkeklerin 

özellikleri mert, yiğit, sözüne güvenilir, yalancı olmayan olarak tanımlamıştır: 

“Yenildiği zaman, hakem hata yaptığı zaman ister istemez tepki oluyor ama 

sadece ağız dalaşı olur. Öyle vurdulu kırdılı seyirciler arasında kavga olmaz, 

sadece güreşçiler arasında olur, oraya da kimse giremez, birinden biri 

bayılana kadar devam eder.” (Semih, y.g) 

Kavga nedenleri sorulduğunda ise şu cevabı vermiştir:  

“Faul yapar, yapılmayacak bir hareket yapar, parmak atar, ya da kulağına 

gelir, canı acır. Ya da çabuk yener. Bir hafta önce o yenmiştir. Güreşte araya 

girenler olmaz işte kavga ettiklerinde. Sadece kendi arkadaşları ayırır. Birini 

çekersin, birini çekersin, birbirine vurmadan ayırırsın. (Bu kişiler) Belli bir 

ağırlığı olan, söz sahibi olan, kendine camiada mert yiğit olan. Vardır 

isimler. Onları da siz sorun. Başkalarına demem olmaz. Biraz daha o ortama 

ağırlığını koymuş, yalan dolan yapmayan, sözüne güvenilir 

insanlardır.”(Semih, y.g) 

Yağlı güreş yapan Uğur, müsabaka sırasında güreşçilerin birbirlerine zarar 

verebileceklerini ve şiddet içeren bazı hareketleri rakibini psikolojik baskı altına 

almak için kullanabileceğini belirtmiştir: 

“Bazen oluyor. Sebep iki güreşçi birbirini yenmek, psikolojik baskı yapar, 

tetikleyici olmak için gözüne parmak sokar, boğazından sıkar. Hakem fark 

ederse kural dışı hareket. Hakem göremediği için kavga pozisyonuna kadar 

geliyor. Kafa atabilir. Dizinden üstüne tekme atma. Açıktan el ense vurma. 

Kural dışı. Bir iki yaparsa diğeri de karşılık veriyor. Kavgaya oluyor sebep. 

Kişinin yapısına mahsus.” (Uğur, y.g) 

Benzer bir durum Hayri tarafından da anlatılmıştır: 

Öteki ona el ense vurur kızdırır mesela üzerime gelsin diye. Bunların hepsi 

taktiktir. Bazen sertleşebiliyor, yüzüne denk gelebiliyor istemeyerek de olsa. 

Parmağı geliyor ki geçen hafta .. gözüne parmak geldi hala gözü ağrıyor 

bunlar bir sporcu normal karşılıyor. Bazen kavgalar da oluyor. Çok nadir 

olsa da. Oluyor. Zaman zaman olabiliyor bu da çok iddialı güreşçiler 

arasında olabilir.  Eğer sporcuların ikisinde de hata varsa, ikisi de diskalifiye 
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olur. Đki hafta güreşememe cezası olur. Kendi aralarında sorunlar çözülür 

güreşte. Sahada kavga ediyorsun dışarıya çıkıyorsun çay içiyorsun. Kendi 

aralarında hiçbir başpehlivan bununla iki sene önce kavga etmiştim bununla 

konuşmuyorum gibi bir şey yoktur yani. Mutlaka bir şekilde çözülür.” (Hayri, 

y.g) 

Müsabaka sırasında sözlü hakaret de yağlı güreşte rakibin gücünü azaltmak 

için kullanılan bir teknik olarak anlatılmıştır: 

“Sinirlendiğin zaman kaybedersin. Böyle el ensedeyken, seni parçalayacağım 

seni götüreceğim sen kimsin, ne bilirsin falan dediği zaman sen sinirlenince 

bütün gücünü toplayıp saldırıyorsun, o saldırıda kendini iyi savunursa senin 

gücün azalır o senin üstüne çıkar. Bunu hakem de bilmiyor yani. O arada 

hızlı vuruyor orada, sen kendini hırpalıyorsun. Güreşte enerji çok harcanır. 

Bazen de argo söylenir. Kilolu değil de mesela çakal hayvan gibi, sen kimsin 

de benim karşıma çıkıyorsun gibi. Đmam hatipte biz de bir sene onlar şuurlu 

çıkıyor karşımıza, Samsun Đmam Hatip karşıma çıktı, ben yenildim. Köylerde 

olurdu falan ben işte ayı falan deriz yükseklerdeysek, dağın başından geldin 

bizi mi yenecen deriz. Vurma vuramıyon ıskalıyon, mecbursun 

sinirlendirmeye. O sinirle de zaten güreş sıcak havalarda yapılan bir şey o 

vücudun ısısıyla o sinirle adama bütün eforunu harcatıyosun, yapcağın son 

oyununu başta yapıyorsun, o güreşin şeyinde duymayacaksın, aklından başka 

şey düşüneceksin.” (Faruk, e.g) 

Hayri yağlı güreş sırasında yenilmenin ya da yapılan hataların sporcu 

tarafından itirazla karşılanabileceğini, bunun da şiddetle sonuçlanabileceğini 

belirtmiştir. Üstelik zaman zaman şiddete seyirciler de karışmakta ve sporcuya şiddet 

uygulamaktadır: 

Hayri: “Ya işte bazısı yeniliyor, yenilgiyi hazmedemiyor falan. Kalkıyor itiraz 

ediyor, böyle böyle diyor. Ondan sonra birbirlerine küfür ediyorlar falan 

orada karışıyor olay. Birbirlerine giriyorlar yani.”  

Đlknur: “O zaman kimler müdahale ediyor.”  

Hayri: “Çoğu kişi. Seyirci zaten durmuyor yerinde. Atlayıp içeri giriyor.”  

Đlknur:  “Ringlerde mi?” 
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Hayri: “Yok. Yağlı güreşte çok oluyor genellikle. Hemen giriyorlar ortaya, 

bam güm onlar da giriyor güreşçiye.”  

Đlknur: “Allah, Allah.”  

Hayri: “Öyle yani. Yağlı güreşte öyle bir şey.”  

Đlknur: “Nasıl? Onlar niye giriyor peki?” 

Hayri: “Öbürü hazmedemiyor, onlar da zaten seyircileri, akrabaları falan 

oluyor. Dövdürmemek için giriyorlar yani.”  

Đlknur: “Onu kim peki engelliyor?”  

Hayri: Onu işte polis falan. Güvenlik. Kişi güreşin belli bir süresi vardır, o 

sürede rakibini yenemeyeceğini anlıyordur, rakibi de kaçak güreşiyordur. 

Fakat sahada şiddetin dışarıdaki hayata yansıtılmaması önemsenmektedir:  

 “En son Söğütlü güreşlerinde yendim. O da düştük elini öptürdü bana. Biz 

abi kardeş olmasa da oyundan sonra sarılırız, kucaklaşırız yani. Ama sahada 

güreş olur. Dışarıda aynı masada çay içeriz. Gerekirse sahada tartışmaya 

kadar gider olay. Sahada sertleşmeye kadar gider olay. Sert el enseler olur. 

Hakem gelir ayırır. Hatta bazı seyirciler sahaya atlar. Ya ne yapıyosun ne 

ediyorsun, ötekine bağırır niye öyle vuruyorsun diye. Daha sonra güreş biter. 

Hangimizin yendiği önemli değil. Dışarıda çay içer. Seyircilerin sahaya 

müdahale ettiği oluyor. Kırkpınar’da çok olmaz. Daha düzenli olur.” (Hayri, 

y.g) 

Đzzettin’e göre geleneksel güreşlerde şiddetin küfür ve taşkınlık halini 

almadığını belirtmiştir ve ona göre bu güreşin kendi kültürüyle ilgilidir: 

 “Bir de bundan 10 yıl önceydi galiba Konya’ya gittim. Baktım orada 

gençleri belediyenin banklarını, dükkanların camlarını her tarafı kırıyorlar. 

Dedim ki, ne oldu burada, savaş mı çıktı, isyan mı çıktı. Dediler ki, 

Konyaspor yenildi de. Konyaspor yenilmesiyle böyle mi yapmak lazım. Bizim 

güreşle tamamen ayrı kültürler. Güreşte mesela o cazgırın okuduğu maniler, 

bak orada vardır. Orada anlamını düşündüğün zaman çok derin şeyler 

vardır. O başlıklar da mesela şuralardan başlar. Orada Hz. Mevlana’dan, 

Yunus Emre’den güzel şeyler vardır. Bunları cazgır okuduğu zaman oradaki 

seyirci, oradaki insanlar taşkınlık yapmayı, küfretmeyi kendilerine şey 

yapamaz. Zaten bizim güreşte küfür olmaz yani. Yılda 150 tane, 200 tane … 
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yapılır. Üç tanesinde, dört tanesinde ancak kavga çıkar. O da çocukların 

kendi aralarında bilmem ne. Biz de öyle seyircilerin birbirlerine saldırması, 

küfretmesi falan asla olmaz.” (Đzzettin, y.g veteran). 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Çalışmanın bulgular bölümünde güreşçilerin erkeklik inşaları farklı 

boyutlarıyla ele alınmaya çalışılmış ve her bir tema kendi içinde tartışılmıştır. Bu 

bölümde ise temaların birbirleriyle ilişkisi ve erkeklik inşası merkezinde nasıl bir yer 

tuttukları daha ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecektir. 

Yoksul ve kır kökenli güreşçilerin spor kariyerlerinin onlara sunduğu 

olanaklar bulguların ilk iki bölümünde tartışılmaya çalışılmıştır. Greneu (107)’un 

önerdiği gibi çalışmada yapılmaya çalışılan, sporu sadece baskının ya da özgürlüğün 

alanı olarak tanımlayarak özneyi görmezden gelmek değil, tersine yapısal 

dezavantajları da ortaya koyarak erkek öznelerin tercihlerini neden yaptıkları ve 

anlamlandırma süreçlerinin ve kimliklerini yaratma süreçlerinin nasıl ortaya 

konduğunu kurumsal yapılarla ilişkileri bağlamında açıklamaya çalışmaktır.  

Bu yapılarla ilişki ortaya konulurken, dikkat edilen birkaç nokta olmuştur. 

Bunlardan biri köyle bağlantılı bir çalışma yapılıyor olduğu için geleneksel bir 

erkeklik tanımlaması yaparak güreşçileri de bunun içine koymak çabası içine 

girmemektir. Güreşçilerin erkeklik değerlerine ilişkin bir örüntünün varlığı 

açıklanmaya çalışılırken, kırdan taşınan değerleri geleneksel erkekliğin oluşumu 

olarak tanımlamak çalışmanın erkekliklerin birbirleriyle çatışan ve iç içe geçen 

süreçsel bir oluşum içinde varolduğu iddiası ile çatışan yönlere sahiptir. Üstellik 

Connell ve Messerschmidt (1985)’in belirttiği gibi erkeklik çalışmalarında 

geleneksel erkeklik kavramıyla açıklanan ve geçmişe atfedilerek şeytani bir erkeklik 

portresi çizerek bunu belli bir zaman dilimine hapseden bir erkeklik tasviri halen 

yaygındır ve bu çalışma böylesi bir tuzağa düşmekten kaçınmaya çalışmıştır. Böylesi 

bir tasvir, değişmiş ve iyiye gitmiş erkeklik ve kötü bir geçmiş döneme ait erkeklik 

ayrımı yapmak anlamına gelmektedir. Üstelik geleneksel erkeklik olarak tanımlanan 

erkeklik oldukça yeni ve modern dönemlere ait bir üretimdir. Bu yaklaşım genel 

olarak geleneksel hikayeyi yalnızca bir biçim olarak tanımlamaktadır ve bu hata 

toplumsal cinsiyet hegemonisini toplumsal cinsiyet totaliterliği olarak vermek 

anlamına gelmektedir (63). Oysa bu çalışmada da ortaya konmaya çalışıldığı gibi 

toplumsal cinsiyet ilişkiseldir ve özneler tarafından yeniden üretilmek yoluyla 

devamlılığını sağlamaktadır. Hegemoni genel homojen bir erkeklik olmadığını ima 
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eden bir kavram olarak burada toplumsal cinsiyet sistemi içinde kullanılması doğru 

olan kavramdır. Bu anlamda hegemonik erkeklik değil hegemonik erkekliklerden 

bahsetmeli, ayrıca hegemonik erkekliklerin varlığı için gündelik pratik içinde 

üretilmesi gerektiği ve öteki erkekliklerle ilişki içinde olduğunun altı çizilmelidir.  

Kırsal değerlerin gelenekle bağı önceki bölümlerde bahsedildiği gibi 

reddedilmiyor olsa da bugüne ait değerlerden bahsederken, gelenekler ancak bir 

değişken olarak erkekliği etkiliyor görünmektedir. Bunun yerine her zaman doğru 

olmasa da kentte ve kırda şeklinde bir kategorik ayrıma denk düşen farklı erkeklik 

değerlerinin öznelerin yaşamındaki izdüşümü anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda 

güreşçilerin erkekliği icra biçimlerinde, kır kökenleri ve oraya ait değerlerin yanı 

sıra, sınıfsal konumları, güreşin sui generis özellikleri, çalışmanın yapıldığı saha 

içindeki çeşitli yapısal düzenlemeler de etkindir. Böylece geleneksel bir erkeklik 

içinde ele alamayacağımız güreşçi erkekler, aslında farklı tarihsel dönemlerin de 

difüze ettiği erkeklikler içinde kendi pratiklerini gerçekleştirmektedir.  

Farklı sosyo kültürel özelliklerden gelen bu erkekler çeşitli hegemonik 

erkeklik pratiklerini yeniden üretmektedir fakat bu pratiklerin bulunulan koşullar, 

tepkiler ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet düzeni üzerine etkisi değişmektedir. 

Üstelik özneler hegemonik erkekliği yeniden üreten pratikler içinde bulunabildikleri 

gibi onu sarsacak ve kendini marjinalleştirecek eylemleri de gerçekleştirmektedir.  

Elbette öznelerin eylemlerinin hegemonik erkeklik ekseninde değişebilirliği 

ve çelişebilirliği çalışmada kaçınılmaz olarak yer almış ve tartışılmıştır fakat bu 

eylemlerin yapıyla ilişkisi ve bu anlamda öznenin gerçekleştirebileceklerinin 

sınırlılığının altı çizilmiştir. Bu anlamda maskulinizm kavramı yerine Connell’ın 

kullandığı anlamıyla erkeklik, marjinalleşmiş erkeklik ve hegemonik erkeklik 

kavramları çalışmanın alet kutusunun içeriğini oluşturmuştur. Bu noktada, sınıfsal 

konum ve heteroseksüellik bu sınırları çizen en önemli değişkenler olarak göze 

çarpmaktadır. Ayrıca erkekliğin kolektif bir üretim olduğu (56, 68) çalışmamızda da 

ortaya konmuş ve güreş alanındaki toplumsal cinsiyet pratiklerinin eril bir örüntü 

oluşturduğu, bu anlamda belirli erkeklik pratikleri öne çıkarken, kimilerinin dışarıda 

bırakıldığı görülmüştür. Bunları ortaya koymak için öncelikle çatışan ve uyuşan 

yanlarıyla erkekliğin güreşçilerce nasıl üretildiği tartılmış daha sonra sınırlar ortaya 

konarak bütünsel bir resim ortaya konmaya çalışılmıştır.  
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Erkekliğin nasıl üretildiği tartışılırken katılımcıların günümüzdeki 

söylemlerinde tarihselliğin izini sürmek, bu bütünsel resmi anlamada özel olarak 

yardımcıdır. Çalışmada güreşin tarihselliği hem bağlamı ortaya koymak amacıyla 

incelenmiş, hem de katılımcıların kimliklerinin inşasında nasıl bir yeri olduğu 

tartışılmıştır. Bu anlamda alan bulgularının aktarıldığı bölümde, güreşin geçmişten 

gelen değerlerinin bugünü nasıl etkilediği ve güreşçi mitinin beslenmesinin tarihsel 

kökene dayanarak ifadesinin gerçekliğini ispat etmeye dönük bir çaba içinde 

olunmasının kimlik inşalarıyla ilişkisi vurgulanmıştır . Fakat her ne kadar güreş 

alanında üretilen erkekliğin geçmişle bağının mevcudiyeti kabul edilse de bunun 

daha çok mitin beslenmesi yoluyla sporun ve sporcuların varolan durumlarının 

güçlenmesine hizmet ettiğinin görülmesi gerekmektedir. Geleneksel güreşler içinde 

bu bağların büyük harflerle ifade edilmesi, alanın önemini ve seyircilerini korurken, 

minder güreşinde de daha çok erkek çocuğunu güreşe çekecek araçlardan biridir. 

Ayrıca, kentte ötekileşen özneler için tarihsel bir geçmişle bağlantı kurarak kimliğini 

sunmak bir tarihi bir köken ve bundan kaynaklanan bir üstünlük duygusu 

yaratmaktadır. Çalışmada yer alan erkek çocuklarınca bunun dile getiriliş biçimi ise 

oldukça basittir ve temel öğeleri kapsamaktadır. Fakat sporda yer alma sebepleri 

ayrıntılandırdığında sınıfsal kökenlerin öne çıktığı, bunun yanı sıra başarılı olma 

isteği gibi spor alanına özgü duyguların da işin içinde olduğu görülmüştür (187). Bu 

anlamda modern spora özgü değerler de güreşçilerin alana atfettikleri değerler 

arasında yerini almaktadır. 

Bugün halen öze dayalı bir ulusal kimlik anlatısıyla yüceltilmesine karşın, 

güreşin büyük oranda ait göründüğü toplumsal alandaki değer ve normlar bugün eski 

anlamlarını ve değerlini kaybediyor görünmektedir. Tarihsel gelişim içinde 

güreşçilerin taşıdığı değerlerin ve normların toplumsal egemenliğini yitirmesi, 

modernleşme ve kent kültürünün egemen olmasıyla ilişkilidir. Güreşçilerin 

birçoğuna göre güreş Türk erkeğinin bedensel yapısına uygun olan spordur ve 

başarının sebebidir. Oysa yaklaşık 500 yıldır bu topraklarda yapılan güreşin kültürel 

sermayesinin önemli bir parçası olduğu ve bu yüzden yoksulluğuna karşın bu spora 

erişim şansının bulunması ve diğer sporlara ulaşım şansının neredeyse hiç olmadığı 

bir yerde doğmuş bir sporcu olarak alternatiflerinin de çok sınırlı olması gözden 
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kaçırılamayacak gerçeklerdir. Elbette toplumsallaşma sürecinin başından itibaren 

köyde yer alan erkek çocukları için güreş önemli bir yere sahiptir. 

Tarihle ilişki, çalışmanın uzman katılımcıları tarafından ise özellikle 

vurgulanmıştır. Güreşin profesyonellikle ilişkisi, yoksulluk ve sınıf atlama, daha iyi 

koşullarda yaşama isteğiyle sıkı bağı, özellikle milliyetçi vurguyu öne çıkaran 

uzmanlar tarafından eleştirilmiş, güreşin kendi mitini destekler biçimde bir Türk 

sporu olarak varlığının korunması ve bu anlamda salt ulusal başarı için başarının 

ardından gidilmesi gereğinin altı çizilmiştir.  

Yine ideal güreşçi özelliklerinden bahsederken tarihe sıklıkla referans 

verilmiştir. Hem köyden gelen hem de güreşin kendinde yer alan değerler ideal eril 

değer ve normlar olarak ifade edilmiştir. Burada idealleştirilen erkek yiğitlik, mertlik 

ve sözüne güvenilirlik gibi özelliklere sahiptir. Güreşin beslendiği geçmiş kültürlere 

de gönderme yapan bu özellikler ahlaka dayanan bir açıklama getirirken, güreşçiler 

arasında kültürün bir parçası olarak hiyerarşik ilişkilerin tanınması ve yerine 

getirilmesi de bir başka ideal olarak sunulmuştur.  

Türkiye’de sınıfsal, etnik ve cinsel kimliğe göre cisimleşen erkekler arası 

hiyerarşiler aynı zamanda kent kır ayrımında da kendini göstermektedir. Bu 

çalışmada özellikle kırsal ve yoksul ailelerden gelen sporcular bu hiyerarşi içinde 

farklı konumlanışlar almaktadır. Bir yandan kırsal yaşamda farklı bir tanımlama 

içindeyken kentle bütünleşen kırsal yaşam onlar için de farklı yaşanmıştır. Kırın 

kendi yapısı içinde hegemonik erkeklik değerleri içinde ele alınan ve ayrı bir yere 

koyulan “pehlivan” erkek, kentin bu sporun merkezi olmasıyla birlikte öteki erkeklik 

içinde konumlanmış ve sınıfsal olarak üst erkekliğin karşısında kendi konumunu 

oluşturmaya çalışmaktadır. Elbette bu ilişkisel yaklaşım içinde dahi güç ilişkisi 

içinde üstte olanın daha belirleyici olacağı açıktır. Nitekim bizim çalışmamızda da 

kır ve kentte farklı biçimlerde kurulmuş olan erkeklikler için hegemonik değerler 

değişse de (burada güreş alanında da diyebiliriz) güreşçiler genel toplumsal yapı 

içinde hegemonik olan değerlerle hemhal olmak durumundadır ve yaşamlarında son 

kertede belirleyici olan budur. Kaldı ki güreşin kendi içinde hegemonik olanla 

toplumsal düzeyde hegemonik olan arasında da ortaklıklar mevcuttur. Her ne kadar 

samimiyet, dayanışma gibi güreşe özgü özellikler ve sınıfsal ve coğrafi konum gibi 

yapısal konum aidiyeti özellikleri üzerinden farklılık oluşturuyor olsalar da kendi 
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aralarında eril hiyerarşik ilişkilerini yeniden üretmektedirler. Dışlama ve ayrımcılık 

pratikleriyle baskı ve iktidar ilişkilerini var etmektedirler. Đlaveten, söylemindeki 

homofobiklik toplum genelinde egemen olan erkeklik değer ve normlarıyla 

katılımcılarımızı ortaklaştırmaktadır.  

Her ne kadar toplumsala genel olarak baktığımızda hegemonik erkeklik 

değerlerinin önemli bir parçası ekonomik güce sahip olmak olsave bu sahiplik erke 

sahip olmak anlamına gelerek erkekler arasında bir hiyerarşi yaratsa da, her cemaat, 

sınıfsal ya da etnik kendi içinde tekrar hiyerarşi kurmaktadır.  

Dolayısıyla farklı biçimleriyle hiyerarşik ilişkilerin ve dayanışma ağları 

homososyal bir topluluk olarak güreşte de bulunmaktadır. Güreşe özgü olarak 

atfedilen değerler geçerliğini yitirse de bugün halen önemli sayıda güreşçi tarafından 

icra edilen bu sporda, eril ilişkiler farklı biçimleriyle varlığını devam ettirmektedir. 

Üstelik hem spor alanında, hem de farklı erkek homososyal topluluklarda hiyerarşi 

ve dayanışma ağları üretilmeye devam etmektedir. Yine şiddet ve dışlanma farklı eril 

kurumlar içinde hem Batı’da hem Türkiye’de gözlenmeye devam eden toplumsal 

olgulardır.  

Cornwall ve Lindisfarne (75)’nin belirttiği gibi anlam kimin konuştuğuna, 

kimin nerede tarif edildiğine bağlı olarak değişmektedir. Erkeklik çokludur ve 

bağlama ve zamana göre değişen belirsiz anlamlara sahiptir. Erkekliğin anlamları 

kültürden kültüre değişmektedir, herhangi bir yerden alınmış erkekliklerse 

diğerleriyle birleşerek ya da çatışarak yeni konfigürasyonlar yaratmaktadır.  Köyden 

gelen erkek için kentteki değerlerle karşılaşmak, buradaki değerlerle çatışarak ve 

birleşerek kendi deneyimini yaratması anlamına gelmektedir. Güreşçiler her ne kadar 

toplumun genelinde bahsedebileceğimiz, kentli orta sınıf erkekliği (225) temsil 

etmiyor olsalar da birçok ortak özelliği paylaşan fakat toplumsal olarak kentte 

makbul olmayandır. 

Bu anlamda güreşçilerin spor yaşamı ve sonrasındaki varolma biçimleri, 

erkekliklerini kurma ve hegemonik erkeklik içine entegre olma uğraşları farklı yaş 

dönemleri için ayrıca ele alınmalıdır. Şöyle ki; kırdan çocukken gelen güreşçiler, ki 

hala bu spor dalı insan malzemesini kırdan karşılamaktadır, süreçlerini okul merkezli 

ve güreşle sınıf atlama hayalleri ile geçirirken, güreş yaşamının sonlarına doğru 

yetişkin güreşçilerin kent yaşamına entegrasyonu onlar için ekonomik merkezli bir 
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kalkınmayı gerektirmektedir.  Büyük kentlere göç eden güreşçiler geçmişten gelen 

kültürlerini taşımakla birlikte yeni mekanlarında farklı değerlerle karşılaşmakta ve 

yeni yaşamda varolurken değerlerini değiştirmektedir. Güreşçiler için kente göç 

onların yaşamında değişimi yaratan önemli faktörlerdendir. Birinci bölümde 

bahsedildiği gibi köyden kente göç eden ve sermayeye sahip olmaya çalışan bu 

yetişkin güreşçiler için maddi kazanç elde etme isteği diğer sebeplerin önüne 

geçmektedir. Maddi kazanç ve büyüme, yükselen bir toplumsal statü ve mesleki 

prestij sağlayan bir meslek olarak spor bu anlamda toplumsal sınıfla yakından 

ilişkilidir.  

Küreselleşen dünyada profesyonel iş insanı beyaz erkeklerin baskısı giderek 

artmakta ve her ne kadar hegemonik erkeklik kültürel olarak değişse de evrensel 

düzeyde bir erkeklik baskınlığını arttırmakta ve diğer hegemonik erkeklikler üstünde 

bir egemenlik kurmaktadır. Bu anlamda her ne kadar kendi değerlerini yüceltiyor 

olsa da son kertede köy kökenli güreşçiler bu baskıyla mücadele etmek ve kendisini 

buna eklemlemek durumundadır. Bulgularda aktarıldığı gibi yoksullukla mücade 

eden ve köylü olarak dezantajlı bir konuma sahip olan güreşçiler için kentte ayakta 

durmanın yolu, küreselleşen sistemle baskı kuran hegemonik erkeklikle bağlantı 

kurmak ve onun değerlerinin bir kısmını benimsemektir. Bu anlamda kendi 

hayatlarını değiştirecekleri ve sınıf atlayacakları alternatifleri aramaktadırlar. 

Buna bağlı olarak bu çalışma küreselleşmeyle yerellikler arasındaki ilişkiye 

dair araştırmalara da bir katkı sunmayı amaçlamıştır. Küreselleşmeyle ilişki 

tartışılırken, Connell’ın yaptığı gibi dünya ölçeğinde belli bir hegemonik erkekliğin 

yekpare olduğunu kurgulamak, küreselleşmenin analizini küreselleşmeyi bir örnek ya 

da bir sürece ve küresel hegemonun yerel düzeye nasıl dokunduğuna odaklanmış bir 

çerçeveye sıkıştırmak anlamına gelmektedir. Fakat Randall Germain (2000)’in işaret 

ettiği gibi kürelleşmeyi bir örnek bir süreç olarak ele almakta çeşitli sorunlar 

mevcuttur. Connell’ın ulusötesi iş erkekliğinin tekil hegemonik otoriteye yaptığı 

vurguda eksik olan yerel erkekliklerin nasıl küresel toplumsal cinsiyetin 

biçimlenmesine katkıda bulunduğunun daha ayrıntılı bir incelemesidir ve bu 

inceleme tek başına devletin rolünün ve farklı güçlü kültür ve devletlerin küresel 

bağlamdaki etkisinin incelenmesini kolaylaştıracaktır (124).  
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Özetle, hegemonik erkeklik aslında yerel düzeyde değişen ve daha genel 

düzeylerle etkileşen bir öge olarak katmanlı bir yapıya sahiptir. Yani yerel düzeyde 

hegemonik erkeklik olarak bahsedebileceğimiz değerler bir ülkede genel toplumsal  

düzeyde egemen olan göz önünde bulundurulduğunda hegemoninin dışında 

kalabilmektedir. Dahası toplumsal olarak egemen olan da küresel düzeyde hakim 

ekonomik ve kültürel ilişkiler ağında egemen olanın dışında kalabilir. Fakat bu 

dışında kalma tüm bu katmanların arasında bir etkileşim olduğu akılda tutularak 

anlaşılmalıdır. Bu anlamda yerel düzeydeki erkeklikler, hem toplumsal düzeyde 

erkekliklerden, hem de küresel düzeyde erkekliklerden etkilenmektedir. Özellikle 

göç gibi hareketler bu etkileşimi çok daha fazla yoğunlaştırmaktadır. Güreş 

yaşantısının içinde olmak bugün bulgularda da belirtildiği gibi kente göç etmek 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla köy kökenliler tarafından yapılan bu spor kente 

gelen sporcuların kentte egemen erkeklik biçimlerine uyumunu gerektirmektedir. 

Kentte hayatını devam ettirmek ve ekonomik olarak güçlenmek, bu yolla hem kendi 

kariyerini geliştirerek hayatını devam ettirmek hem de ailesine destek olmak zorunda 

olan katılımcılar, toplumsal olarak hegemonik olan erkeklik ve küresel olarak 

hegemonik olan erkekliğin değerleri ile karşı karşıya gelmektedir ve ondan pay 

almak için mücadele etmek zorundadır.  

Her ne kadar yukarıda aktarıldığı gibi sınıfsal konumlarıyla güreşçiler 

marjinalleştirilmiş olsalar da, daha çok yoksullar tarafından yapılan ve fiziksel güce 

dayanan bedensel temasın ve mücadelenin yoğun olduğu bu spor, bu sporcuların 

sınıfsal etşitsizliğe karşı bir direniş geliştirmeleriyle sonuçlanmamaktadır. Özneye 

kendi cemaati içinde bir güçlenme ve spor yoluyla dikey toplumsal hareketlilik 

sağlayan bu alan bir yanıyla toplumsal cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerinin yeniden 

üretilmesine hizmet etmekte, diğer yandan sınıf atlama hayallerini besleyerek bir 

direnişin önünü kesmektedir (87). Dworkin ve Messner (87) siyahların spor içindeki 

başarısı onların ırksal ezilmişliğinin sınırlarını aşmaya yönelik bir eylem ise varolan 

ırk sınıf ve iktidarın toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretilmesine yönelik 

çalışır demektedir. Bu durumda özne direnişle eş anlamlı değildir ve bu yüzden 

erkekler ve sporla ilgili konuşurken dikkatli olunmalıdır. Siyahlar için spor toplumsal 

kabul görebilecekleri ve para kazanabilecekleri en önemli alanlardan biridir. Bu 

yüzden toplumsallaşmalarında buna yönlendirilmektedirler ve bir çıkış yolu olarak 
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sporu görmektedirler. Benzer biçimde güreş de alt sınıf ve kır kökenlilerin kabul 

gördüğü hatta onlara ait görülen bir spor olarak bu insanlar için önemli bir alternatif 

oluşturmaktadır.   

Çalışmada ortaya konmaya çalışılan önemli noktalardan bir diğeri, güreşin 

köylü yoksul çocuklar için toplumsal hareketlilik sağlayan önemli bir araç 

görünümüne karşın, meselenin bu kadar basit olmadığının ortaya konmasıdır. 

Yukarıda bahsedildiği gibi kendi toplumsallaşma sürecinde öğrenilen güreş, köylü 

çocuklar için bir alternatife dönüşmektedir. Fakat aslında köyün sınırlı seçenekleri 

arasında bir alternatif sunuyor görünen güreşin ancak başarısıyla imtiyazlı bir 

azınlığa bu olanağı sunduğu ise çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bulgulardan biri 

olmuştur. Ancak  minder güreşinde çok başarılı olanların ekonomik bir iyileşme 

sağlayabilmesi, yağlı güreşte ise baş pehlivanların düzgün bir gelir elde etmesi 

sebebiyle, bunu gerçekten bir toplumsal hareketlilik şansına dönüştürenlerin 

sayısının düşünülenden çok az olması, ayrıca bu olsa dahi güreşten sonraki hayatın 

bu toplumsal ve ekonomik konumun devamlılığını garanti etmiyor olmasıyla 

sorgulanması gereken bir durumdur. Messner (2007) buna benzer bir durumu 

ABD’de Amerikan rüyası söyleminin bir parçası olan sporda siyahların varlığının 

kurumsal ırkçılığa bir son vereceği miti üzerinden incelemektedir. 1970’lere kadar 

spor söyleminde etkin olan bu mitin, Edwards (90)’ın çalışmalarıyla gerçeği temsil 

etmediği ortaya çıkmıştır. Bugün medya, eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumların 

ve siyah ailenin bizzat çok sayıda genç siyah sporcunun Amerikan futbolu, 

baksetbol, boks gibi yüksek riskli ve düşük kazançlı işlere sıkışıp kaldıkları ve bu 

yolla bedenlerinin ve emeklerinin sömürüldüğü spor sosyologlarınca ortaya 

konmaktadır (192). Bu siyah erkekler sakatlık geçirdiklerinde ya da yaşlandıklarında 

emek pazarına transfer edemeyecekleri becerileriyle ortada kalmaktadır (Edwards, 

1984; Eitzen ve Purdy, 1986; Eitzen ve Yetman, 1977; aktaran 192). Bu durum 

güreşçiler için de oldukça geçerlidir. Kentte büyük kulüplere hayatlarını değiştirmek 

ve yoksulluktan kurtulmak amacıyla gelen güreşçiler daha önce anlatıldığı gibi bir 

yandan yatılı kaldıkları merkezlerde birçok sorunla boğuşmak, sakatlıkla başa 

çıkmak zorunda kalırken, sahip oldukları nitelikler de pek azı için bir gelecek vaat 

etmektedir. Birçoğu güreş kariyeri sonrası nitelik gerektirmeyecek işlerde 

çalışmaktadır. Bunlardan minder güreşinde çok başarılı olanlar ya da yağlı güreşte 



 304

baş pehlivan oldukları için bir birikim elde edebilenler ticaret gibi eğitimsel nitelik 

gerektirmeyecek fakat sermaye isteyen riskli alanlara yönelirken, büyük bir 

çoğunluğu da yoksul hayatına devam etmekte, iyi bir eğitimi ve emek pazarında 

kullanılabilecek niteliği olmayan erkekler olarak hizmet sektöründe ya da benzeri 

alanlarda kendine bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Sayıları azalmış olsa da bir 

bölümü de kurtulmaya çalıştığı köye geri dönmekte ve küçük meta üreticisi olarak 

köyde yaşamını devam ettirmektedir.  

Güreş alanının homososyalliği ve aralarındaki dayanışma ve dostluk ilişkileri 

bu çalışma içinde incelenen bir başka boyuttur. Erkekler arası arkadaşlık incelenirken 

evrensel genellemeler yapmaktan kaçınmak gerekmektedir. Fakat evrensel 

genellemelerden kaçınılsa da, kişiler arası ilişkiyi ve arkadaşlığı anlamak için onun 

sadece kendisine odaklanmaktan ziyade, sosyal çevresini oluşturan toplumsal ve 

ekonomik faktörleri de analiz etmek gerekmektedir (Allan, 1989, s. 66). Elbette 

arkadaşlık ilişkilerinin nasıl kurulduğu toplumsal cinsiyetle yakından ilişkilidir fakat 

diğer kültürel, toplumsal ve ekonomik faktörlerin de toplumsal cinsiyet kadar etkili 

olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla toplumlar arasında ya da aynı 

toplum içinde farklı kültürlerde, erkekler arasındaki ilişkilerde benzerlikler kadar 

farklılıklar da mevcuttur. Spain (244) özellikle toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmanın 

yerleşik olduğu topluluklarda erkek arkadaşlığının ve aralarındaki dayanışmanın 

diğer topluluklara oranla çok daha güçlü olduğunu savunmaktadır. Klein (159)’ın 

Latin erkeklerle ilgili yaptığı çalışmada ise, bu erkek topluluğunun maçoluğuna 

ilişkin toplumsal kabullere karşın, bunun basit bir sterotipleştirme olduğu iddia 

edilmektedir. Bu maçoluğun yanında sertlik ve hassasiyetin bir kombinasyonun bu 

erkeklerin deneyimlerinde cisimleştiği Klein tarafından belirtilmektedir. Bizim 

çalışmamızda da benzer bir biçimde sertlik ve yıkılmazlık önemli özellikler olarak 

öne çıkmaktadır. Fakat bunun yanında son derece samimi ilişkiler ve duygusal 

yakınlıklar egemen eril heteronormların dışında olmasına karşın bu topluluk 

tarafından böyle görülmemekte ve diğer özellikleriyle çelişiyormuş olduğu 

düşünülmemektedir. 

Özellikle samimiyet ve yakınlık ebeveynlerinden uzakta, son derece kısıtlı 

koşullar içinde ve çoğunlukla günün önemli bir bölümünde baş başa olan erkek 

çocukları için destek ve devam etmeye dönük güç bulmak anlamına gelmektedir. 
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Düşüncelerini ve duygularını anlayacak, zorluklarla karşılaştığında destek olacak ve 

koruyacak bir anne ve babadan, kendi yaşıtı kardeş ve akrabalardan uzakta olan bu 

erkekler için dayanışma ve duygusal yakınlık önemli bir gereksinimdir. Bulgularda 

da tartışıldığı gibi en kısıtlı koşullara sahip olanlar, dayanışma ağlarının ve 

paylaşımın en sıkı olduğu gruplardır. Birbirleriyle hem duygusal hem de ekonomik 

sorunlarını paylaşmakta, bir yandan da okul yaşantısında birbirlerini 

korumaktadırlar.  

Bu anlamda güreşçiler arası ilişki biçimi yaygın olarak ifade edilen eril 

egemen normlardan farklılık göstermektedir. Eril kimliklerin incinebilirliği onun 

sürekli olarak ispatlanmasını ve güçlendirilmesini gerektirmektedir ve bunun altını 

çizen bir saldırganlık ve gerilimin olması beklenmektedir. Mac an Ghaill (181)’in 

okul çağındaki erkek çocuklarıyla yaptığı çalışmasında dostluğun erkek gruplarında 

çok önemli görünmesine karşın, birçok erkek çocuğunun kendilerinin yaşıtı 

hemcinsleriyle yalnız hissettiği ortaya çıkmıştır. Mac an Ghail’e göre bunun sebebi 

erkek arkadaş grupları içinde duygulardan konuşmanın kaçınılması gereken, kızlara 

ait bir davranış olarak görülmesidir. Phillips (217)’in 13-14 yaş grubundaki erkek 

çocuklarıyla yaptığı çalışmada da erkek çocukları yardıma ihtiyaç duymayı zayıflık 

olarak değerlendirmektedir ve yardıma ihtiyaç duyan insanlara gülmektedir. Oysa 

bizim grubumuz için yalnızlıklarını kırabilecek tek grup birlikte kaldıkları diğer 

erkek çocukları ve erkeklerdir. Bu yüzden aralarındaki bağlar, desteği ve duygusal 

paylaşımı içeren bir dostluğa dönüşmüş görünmektedir.  

Böylesi bir dostluk ve dayanışma içinde güreşçiler hegemonik erkeklik 

değerleriyle çelişik görünen bir biçimde samimiyet ve yakınlıktan, duygularını 

paylaşmaktan ve karşısındakinin duygularını anlamaya çalışmaktan çekinmezken, 

karşı cinsle kurduğu ilişkide benzer bir durum yaşamamaktadır. Her ne kadar güreşte 

erkekler arasındaki arkadaşlık ve dayanışma ilişkilerinin hegemonik erkeklik 

değerlerinden farklı bir samimiyet ve yakınlığını içerdiği ortaya konulmuş olsa da, 

aynı zamanda bu grubun karşı cinsle ilişkilerinin son derece sınırlı olduğunun altını 

çizmek gerekmektedir. Kadınlarla ilişkilerinde, toplumsal cinsiyete dayalı 

ayrışmanın son derece baskın olduğu homososyal bir ortamda yetişen ve büyüyen 

erkek çocukları olarak birçok zorlukla başetmeleri gerektiği bir gerçektir. Dolayısıyla 

hemcinsler arasındaki ilişkide samimiyet ve yakınlıktan bahsederken, karşı cins söz 
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konusu olduğunda son derece uzak ve mesafeli, toplumsal olarak ayrılmış bir 

alandan bahsetmek gerekmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmanın son derece 

belirgin olduğu bu ortamda, karşı cinsle ilişkinin yok denecek kadar az olmasını kimi 

rahatsız edici olarak nitelendirirken, kimi yetişkin güreşçi ve antenörlerce gerekli 

olarak nitelendirilmektedir.  

Toplumsal temasın son derece az olması kadınlara ilişkin söyledikleriyle de 

örtüşmektedir. Kadın güreşçilere ilişkin sorularda katılımcıların büyük bir bölümü 

toplumsal cinsiyet normlarına uyan cevaplar vermiştir. Güreşçi kadınların varlığı eril 

bir sporun gerektirdiği fiziksel özellikler kadınsı bulunmadığından uygun 

görülmemiştir. Bunun dışında kadın olarak erkek alanında ve kadınların için doğru 

bulunmayan kıyafetler içinde olmalarını da eleştiren katılımcılar olmuştur. 

Bu durumda, sınıfsal konumları ve heteronormlar dışı pratikleri sebebiyle 

marjinalleştirilmiş erkeklik deneyimleri içinde yer alsalar da, son dönemde erkeklik 

kuramları içinde tartışılageldiği üzere toplumsal cinsiyet düzenini sarsmaya dönük 

bir değişen erkeklik bahsinin içinde güreşçileri değerlendirmek mümkün 

görünmemektedir. Çünkü değişen erkeklik tartışmaları içinde de olduğu biçimiyle bir 

değişimden bahsedebilmemiz için bu değişimin toplumsal cinsiyet hiyerarşisini 

sarsmaya dönük pratikleri içermesi gerekmektedir. Örneğin kadınlara ait görülen 

duygusallık, samimiyet, başkalarına değer verme ve onların sorumluluğunu alma gibi 

özelliklerin (231) erkeğin de sahiplenmekten rahatsız olmadığı özelliklere dönüşmesi 

gibi bir durumdan bahsetmek mümkün müdür? Bu soruya verilen cevap ülkeden 

ülkeye değişirken, bu değişimin ne anlama geldiğine verilen cevap da değişmektedir. 

Bunun toplumsal cinsiyet düzenini sarsma potansiyeli taşıyan bir değişim olduğu 

iddiasında olanlar, değişen babalıkla birlikte bakım etiğini kadınlara özgü bir alan 

olmaktan çıkaran ve duygusal ilişki kurmaya başlayan bir erkekliğin (230) toplumsal 

cinsiyet ilişkilerini değitireceğini, karşı cinsle de duygusal yakınlık ve bakımı da 

sahiplenen bir ilişki kurmanın kadınlığa ilişkin ataerkilliğin gerektirdiği norm ve 

değerleri sarsmak anlamına geldiğini savunmaktadır. Bunun dışında kadınlara ilişkin 

normları sorgulamayan ve hatta yeniden üreten erkeklerin hegemonik erkeklik 

değerlerinden farklı pratikler icra ediyor olsa dahi toplumsal cinsiyet düzenini sarsan 

bir değişen erkeklikten bahsetmek oldukça zordur. Bu yüzden erkeklikler arasındaki 

farklılıkları tanımak yeterli değildir. Aynı zamanda bu farklı erkeklikler arasındaki 
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ilişkinin araştırılması ve tanınması gerekmektedir. Bu ilişkiler dışlayan ya da içine 

alan pratikler yoluyla inşa edilmektedir. Erkeklik içinde de bir toplumsal cinsiyet 

politikası bulunmaktadır. Fakat yine de güreşçilerin deneyimleri erkekliğin tek 

tipleştirilmesine ve her yerde aynıymışçasına araştırılması eğilimini sarsmaktadır. 

Dolayısıyla bugün kentli orta sınıf için duygularını saklamak, duygusal 

davranışlar ve ilişkiler içinde olmamak hegemonik erkeklik değerleri içindeyken, 

yoksullar, köylüler ve farklı kurumlar içinde erkeklerin ilişkilerine büyüteci tutmak 

ve bu değerlerin varolduğunu baştan varsaymayarak bakmak gerekmektedir.  

Genç güreşçileri güçlü kılan dayanışma ağları ve samimi dostlukların 

avantajlarına karşın, katılımcılar tarafından aktarılan fiziksel şiddet deneyimleri bu 

ilişkilere farklı bir boyuttan tekrar bakmayı gerektirmiştir.  

Her şeyden önce genç güreşçileri kırılganlaştıran onların yoksul bir aileden 

gelen bireyler olarak çok genç yaşta çalışmaya başlamasıdır. Güreş küçük yaştan 

itibaren bu çocuklar için bir işe dönüşmektedir. Buna ek olarak güreşte meşru 

görülen hiyerarşi biçimleri çalışan genç güreşçi erkekleri istismara ve şiddete kapı 

aralayan bir yapıyı oluşturmaktadır. Belirtildiği gibi bir becerinin usta tarafından 

kendinden yaşça küçük erkek çocuklarına aktarılması olarak tanımlanan ve alanda 

oldukça meşru olan usta çırak ilişkisinde çırağı koruyan toplumsal yapıların ve 

yaptırımların olmadığı bir ortamda, usta çırak ilişkisi genç erkeklerin fiziksel istismar 

ve şiddete uğraması karşısında bir sessizlikle karşılanmasına zemin oluşturabilir.  

Ayrıca sporda başarı kazanmak için fedakarlık ve cefanın yüceltilmesi, 

katılımcılarca da ifade edildiği gibi sona ulaşacak yolda karşılaşılacakların 

üstesinden gelmenin ayakta durmak anlamına gelmesi bu şiddet özellikle psikolojik 

boyutlarda olduğunda karşı çıkılmamasına neden oluyor görünmektedir.  

Bulgularda Kerem’in söylediklerinden aktarıldığı gibi, ebeveynlerin 

korumasından uzak kalan bu çocuklar, sadece ustalar/antrenörler tarafından değil, 

yatılı kaldıkları mekanda diğer yetişkinler tarafından da fiziksel şiddete maruz 

kalabilmektedir.  

Sadece güreş ortamında değil ama pek çok başka alanda da geçerli olan genç 

erkekler arasındaki yaşa dayalı hiyerarşi ise güreşlerin kendi aralarında önemli 

sorunlar yaratıyor görünmektedir. Katılımcılardan biri tarafından daha önce yatılı 

kaldığı merkezde kendinden büyüklerden şiddet gördüğü belirtilmiştir. Hem 
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Kerem’in hem de Nihat’ın şiddet gördüklerini anlattıkları merkezden ayrılmış 

olmaları, onların bu deneyimleri aktarmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden 

çalışma sırasında gidilen merkezlerde şiddet yaşanıp yaşanmadığı ortaya 

konamamıştır. Fakat şiddetin varolduğu hem bu görüşmecilerce hem de uzmanların 

bazılarınca belirtilmiştir. Burada yaşanan şiddetin doğrudan iktidarla ilişkili olduğu 

güreşte antrenörlerin şiddet uygulandığını belirten katılımcılardan birinin kendi 

şiddet yaşamama sebebini düzgün bir aileye sahip olması ve güreşe hayatını devam 

ettirmek için ihtiyaç duymamasıyla açıklamasında açığa çıkmaktadır. Çok küçük 

yaşta meslek haline gelmesi ve hayatlarını devam ettirmek için bu spora ihtiyaç 

duymaları yukarıda da belirtildiği gibi eşitsiz bir iktidar ilişkisi yaratarak şiddete 

uygun bir zemin hazırlamaktadır.  

Bu yüzden güreş eğitim merkezleri ve diğer yatılı kulüp merkezlerine ilişkin 

bu durumun altının çizilmesi gerekmektedir. Güreş eğitim merkezlerinde devlet 

tarafından eğitim ve diğer masraflarının karşılanıyor olması bu erkek çocukları için 

bir şans gibi görünmektedir. Nitekim aileleri tarafından da burada kalmak üzere 

teşvik edilen bu çocuklar, 11 yaşından 18 yaşına kadar eğitimini burada 

tamamlamaktadır. Fakat çocuklarının eğitimlerinin sıkı bir biçimde denetlendiği 

istisnai birkaç eğitim merkezi dışında, hem bir güreşçi olarak kariyerini devam 

ettirmeye çalışan, hem de ailelerinden ve onların destek ve denetiminden uzakta bir 

hayat sürdürmeye çalışan bu çocuklar için iyi bir eğitim şansına sahip olmak oldukça 

zor görünmektedir. Antrenörler kişisel çabalarıyla okulla ilişkilerini kontrol etmeye 

çalışıyor olsalar da, ki görüşülen antrenörlerden bazıları sporcuların velisi olarak 

okullarla kendilerinin görüştüğünü belirtmiştir, 30-40 sporcunun yer aldığı bu 

merkezlerde herkesle aynı yakınlıkta ilgilenmeleri gerçekçi görünmemektedir. 

Yapılması gereken bu merkezlerde hem eğitimleriyle ilginencek hem de psikolojik 

danışmanlık yapacak ayrı uzmanların bulunmasıdır.  

Sonuç olarak burada sorulması gereken soru bu dayanışma ve arkadaşlık 

örüntülerinin iktidar ilişkileri çerçevesinde nereye oturduğudur? Bu bağ ve 

dayanışmanın destekleyiciliği ve kolektifliği çerçevesinde olumlu yönleri inkar 

edilemez olsa da, hiyerarşik ilişkilerin son derece yerleşik olduğu bu ortamda, 

yakınlık ve dayanışmanın dışlama ve baskı pratiklerini içereceği tahmin edilebilir. 

Nitekim bu çalışmada da görüldüğü üzere, usta-çırak, antrenör-sporcu, ağabey-
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kardeş olarak ifade edilen ilişki hiyerarşileri, dayanışma ağlarının sadece bu gruptan 

beslendiği ve yoksulluk ve ebeveynlerden uzakta olmak gibi yapısal dezantajları olan 

öznelerin bulunduğu bir alanda bu yapı, bir baskı aracına dönüşerek dışlama ve 

ayrımcılığı da beraberinde getirebilmektedir. Dışlamanın sınırları belirginleştirilmiş 

ve hiyerarşik ilişkilerin gerekliliklerini de dahil eder biçimde tanımlanması, bunların 

dışına çıkmayı zorlaştırmaktadır.  

Karşı cinsle ilişkinin sınırlı olduğu güreş alanında Connell (62)’ın kolektif bir 

pratik olarak erkeklik teması etrafında tartıştığı gibi kendilerinden farklı olana 

doğrudan fiziksel şiddete ulaşan bir tepki güreşçiler arasında söz konusu değildir 

fakat dışlama pratikleri fiziksel olmasa da sembolik şiddeti ifade etmektedir (62). 

Belirli kuralların dışına çıktığı takdirde dışlanacağını bilmek, özellikle yoksul ve 

güreşi tek çıkış olarak gören erkek çocukları için bu normların bir baskı haline 

geldiğini kanıtlamaktadır. Hiyerarşi içinde ifade edilen saygı gösterme biçimlerinin 

kesinliği aynı zamanda bu genç erkekleri istismara açık hale getirmiştir. Bu anlamda 

bulgular bölümünde de tartışıldığı gibi güreş alanındaki çeşitli uzmanlarca da dile 

getirilen bu durum, güreş alanında eril egemen değer ve normlar yeniden üretilirken, 

bunun aynı zamanda baskı ve dışlama pratiklerini de yaratarak zarar verdiğini 

göstermektedir. Gruba ait olmak erkekliğin kanıtıyken (62, 108), grubun dışında 

kalmak zayıf ve ikincil olmayı anlatmaktadır. 

Hegemonik erkeklik ancak bir azınlığın avantajlı konumuna daha çok 

uyuyorsa da bunun dışında kalanlar da bunu kabul etmektedir ve icra etme arzusu 

içindedir. Güreşçiler bu hegemonik değer ve normlarla ilişki içinde, kimliklerini hem 

öykünme hem de kendi kültürünü koruma kaygısının ifadesiyle karşılık vermektedir. 

Ekonomik olarak güçlenmek ve üste doğru bir toplumsal hareketlilik yaşama 

isteğinin getirdiği zorunluluklar, köy kültürünün de bir parçası olarak geçen ve 

güreşçiler tarafından ideal güreşçinin özellikleri olarak ifade edilen özelliklerle 

çelişmektedir. Çalışmaya katılan köylü ve yaşlı güreşçiler spor hayatının etkisi olarak 

yaralanmadan bahsetmiştir. Fakat bunun başarı kazanmak uğrunda feda edilmesi 

gereken bir beden sağlığı ve dopingle birleşmesi kente ait deneyimlerdir. Genç 

güreşçilerin böyle bir hareketlilik yaşaması için bedenlerini araçsallaştırması ve 

sakatlık ve dopingle imtihanı geçmesi gerekmektedir.  
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Güreşçilerin bedenleriyle ilişkisi bir yandan yücelttikleri bedenlerini, bir 

yandan nasıl araçsallaştırabildiklerini görmek anlamında ilginç bir boyut 

oluşturmaktadır. Bourdieu (31)’nun bedene ilişkin söylediklerini burada tekrar 

hatırlatmak gerekmektedir. Tarım toplumlarında ve manüel işlerin yaygın olduğu 

dönemlerde eril bedenlerin fiziksel gücüyle işlevi özdeşleştirilmiştir. Oysa bugün 

bedenler işlevlerinden çok görünümleriyle sembolik anlamları üretmektedir. 

Yalnızca beden merkezli çeşitli işlerde halen bedenin işlevinden bahsedilmektedir. 

Fakat buradaki beden de gündelik işlevi ile değil o mesleğe özgü profesyonel 

anlamıyla yer almaktadır. Spor bu meslekler içinde bedeninin tamamen araçsallaştığı 

en önemli mesleklerdendir. Güreş bir spor olarak bedene profesyonel anlamlarıyla 

yaklaşırken aynı zamanda kendi içinde de değişime uğramıştır. Köy yaşamında 

güreşçinin heybetli bedeni köylüler için işleviyle de anlam ifade etmektedir. ağır 

manüel işlerde güreşçiler güçlü bedenler olarak uygun görülmektedir. Güreşçi bedeni 

tüm gün tarımla uğraşan köylünün güçlülüğünü ve heybetini yansıtmaktadır fakat 

bugün modernleşen hem geleneksel hem de minder güreşinde güreşçi profesyonel 

mesleğini yapmaktadır. Güreşçilerin bedenleri bugün halen yiğitliğin göstergesi 

olarak anlatılmaktadır fakat  bu beden köylerde beden gücüyle yapılan işlerin 

göstergesiyken artık sadece köylerden gelmiş erkeklerin kendi kökenlerini 

vurguladıkları ve pehlivanlıklarını gösterdikleri bir sembole dönüşmüştür. Bedenin 

meslekleşme ile birlikte sporda başarı için işleviyle öne çıkması, farklı toplumsal 

hiyerarşiler de düşünüldüğünde bedenin araçsallaşmasının yolunu açmıştır.  

Spor erkeklerin bedenlerinin ödüllerinden biridir, çünkü bedenleri yoluyla 

hayatlarını dönüştürmek gibi bir şans elde etmektedirler (31). Bizim araştırma 

grubumuzun aitliklerinden biri olan kırda muhtemel ki evlilik kadınlar için köyden 

ayrılmak için tek alternatifken (3), kent yoksulu kadınlar ve erkekler ve köy yoksulu 

erkekler için de spor bir alternatiftir. Đşçi sınıfı kültür içinde paraya ve şöhrete 

kavuşmanın anlatıldığı başarı hikayelerinin baş aktörlerindendir spor. Minumum 

risk, maksimum etkiyle profesyonelleşme, spor performansını rasyonelleştiren alt 

sınıflar için spora verdikleri önemle uyumludur. Antrenmanlarda bedenlerine ne 

olduğu başkalarının denetimi altındadır. Bedenleri her türlü kullanılabilir. Sakatlığın 

sporun doğal bir parçası gibi görünmesi hemen tüm performans sporlarında 

karşılaşılan bir olguyken, işin içine sınıf gibi faktörler de girdiğinde sakatlık riski 
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kişiler tarafından çok daha fazla alınır hale gelmektedir. Zaten güreş içinde örneğin 

kırık kulaklar, bu sporcuların nişanelerinden biridir, sporcularda sakatlıklarını 

sergilemek, özellikle spora özgü sakatlıklarda yoğun çalışmanın ve müsabaka 

yapmanın bir işareti olarak kabul edilmektedir. Gül ve diken benzetmesi sporda 

sakatlığı nasıl normalleştirdiklerini gösterirken, Vedat’ın sporcunun bedenini arabaya 

benzetmesi, bedenlerine nasıl yabancılaştıklarının örneklerinden biridir. Fakat spor 

kariyerini bitirecek hatta daha sonrasında da hayatına zarar verecek sakatlık risklerini 

almak sınıfsal bir meseledir. 

Beden onun içine batmaktansa ondan değer üretme kapasitesine sahiptir. 

Fakat bunun için dövüşçünün içsel sınırlarını bilmesi gerekmektedir. Beden sporcu 

için korumak ve geliştirmek için şifrelerinin çözmesi gereken bir göstergeler sistemi, 

sembolik bir örtüdür ve hem saldırı aracı, hem de yok edilme hedefidir (265). Alt 

sınıf bir sporcu için bunun tek şans olarak görülmesi bedenini mesleği için geliştiren 

sporcuyu, bedene çok erken yüklenmeye, ya da sakatlığı önemsememeye 

götürebilmektedir.  

Ayrıca bedenin güreşçilerin karşısına çıktığı bir başka nokta onun yaşla 

birlikte yaşadığı performans kaybıyla ilişkilidir. Diğer yaşayan organizmalar için 

olduğu gibi dövüşçünün bedeni de yapısal sınırlara ve sınırlı bir yaşam beklentisine 

sahiptir. Bedenlerini ne zaman nasıl kullanacaklarını bilmelidirler (265). Benzer 

biçimde minder güreşçileri de serbest güreşçiyse belli bir yaşa geldiğinde minderde 

artık başarı kazanamayacak durumdaysa, ekonomik gücünü devam ettirmesi gereken 

erkekler olarak, yağlı güreşe geçmektedirler. 

Bu yüzden güreşçilerin bedenine ilişkin vurgulanması gereken başka bir 

nokta, bedene atfedilen değerlerin yaşla birlikte değişmesi ve güreşçiler arasında 

değil ama güreşçi bedeninin genç yaşlarda sahip olduğu anlamın farklı olmasıdır. 

Özellikle beden temasına dayalı oyunlar, tarihsel olarak “erkekliği 

yapmanın”saldırgan biçimlerini doğallaştırmaktadır (Frank 1991). Erkekliği yapmak 

yoluyla fiziksel egemenlik meşrulaştırılmaktadır ve zamanla yüz yüze sporlar önemli 

erilleştirme pratikleri olmuştur. Bu pratikler genç erkekleri egemen olmanın 

onurlandırıldığı ve fiziksel gücün toplumsal iktidar anlamına geldiği toplumsal 

cinsiyet kimlikleri hiyerarşisinin içine dahil etmektedir. (279 s. 237) 
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Genç yaşlarda makbul olan ve diğerleriyle aralarındaki iktidar ilişkileri içinde 

kişiyi fiziksel güçlülüğü ya da spor başarısı öne çırarırken, ilerleyen yaşlarda 

akademik başarı ve iş hayatındaki başarı ve prestij öne geçmektedir. Gençlikten 

yetişkinliğe geçtiklerinde yukarıda bahsedildiği gibi sporcuların toplumsal konumları 

ve sporun yaşla ilişkisi nedeniyle küçük bir azınlık kariyerine aynı alanda devam 

ederken, birçoğu kendilerine baştan bir kariyer yaratmak zorundadır. Beden artık 

ikinci plana itilmiştir. Yetişkin yaşamında erkekliğin sahneye konuş biçimi kişinin 

pratiklerinin ve toplumsal durumunun kapasitesini değerlendirdiği bir kalkınma 

sürecinin çıktısır. (69, s. 166). 

Spor alanında erkekliği araştırmaya çalışan bu çalışmada öznelerin pratiği ile 

erkekliğin ilişkisinin ayrıca tartışılması gerekmektedir. Farklı kurumlarda ve kişisel 

düzeyde erkeklikler yeniden üretilebilr ve müzakere edilebilir ve farklı yollarda karşı 

çıkılabilir. Bireysel pratik kavramı burada can alıcı noktayı oluşturmaktadır. Bireysel 

eylem egemen erkekliğin yeniden üretildiği, müzakere edildiği ya da karşı çıkıldığı 

yer olabilir. Kurumun bir yapı olarak egemen normları yeniden üretip üretmeyeecği 

yahut ne biçimlerde ürettiği için bireyin eylemine bakmak gerekmektedir. Spor 

alanın pratiğini gözlemek saf eylemden bahsetmenin en kolay yoludur (32) 

Spor gibi toplumun en eril kurumlarından birinde dahi öznelerin pratiği analiz 

edildiğinde her ne kadar toplumda egemen cinsiyet içinde yer alsa da, sınıfsal ve 

kültürel kökeni çerçevesinde marjinalleştirilmiş bir toplumsal kesim tarafından 

yapılan bir spor içinde, erkeklik birbirinden farklı ve çatışan birçok boyutuyla inşa 

edilmektedir. Bir yandan eril bir kurum olma iddiasını kendi içinde kuvvetle sürdürür 

ve katılımcıların anlatılarında da görüldüğü gibi bu iddia öznelerce tekrarlanırken, 

genel çerçevenin dışına çıkan, gündelik deneyimlere ilişkin söylem ve pratik 

incelendiğinde toplumda egemen olan heteronormatif değer ve normlarla çatışan 

deneyimlerle karşılaşılabilmektadir. Bu anlamda pratiğe ve ayrıntıya bakmak 

gerçeğin genel kanı ve söylemle örülmüş örtüsünü kaldırmaktadır. Hegemonik, 

egemenlik/tabi kılma ve suç ortaklığı arasındaki iki tip ikişki, 

marjinalleştirme/onaylanma diğer taraftaki ilişki biçimidir. Hegemonik erkeklik ve 

marjinalleştirilmiş erkeklikler belli karakter tiplerinde sabitlenmemiştir fakat 

ilişkilerin değişen yapısı içindeki belli durumlarda oluşan pratik 

konfigurasyonlarıdır. Güreşçiler için marjinalleştirilme ve onaylanma ilişkileri yine 
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birlikte yürümektedir. Sınıfsal konumları ve coğrafi kökenleri itibarıyla 

marjinalleştirilmiş bir konuma sahip olan güreşçiler bedenlerinin sunum biçimiyle ve 

güçleriyle hegemonik erkeklik değerlerini temsil edebilmektedir. Orta sınıf kentli, 

eğitimli erkeklik olarak tanımlayabilecğimiz ve Türkiye’de eril egemen değerler 

baskın olarak temsil eden grubun karşısında köy kökenli, yoksullar olan güreşçiler 

buna karşın fiziksel güçleriyle egemene eklemlenmektedir. Dolayısıyla Connell’ın 

belirttiği gibi toplumda hegemonik olan tarafından onaylanmış çeşitli özellikleri de 

barındırabilmektedir.  

Erkeklik çalışmalarında eleştirel erkeklik çalışmaları kavramını kullanmayı 

tercih eden Hearn, erkeklik çalışmalarında sadece erkeklerin bir takım 

deneyimlerinin aktarımlarına gidilmesinin yanlış olacağını, bunun yerine bu 

deneyimlerin eril iktidarı yeniden üretmeye ya da sarsmaya nasıl hizmet ettiğinin 

üzerine durulması gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmada eleştirel erkeklik 

çalışmalarına dair Hearn (124)’in söylediklerinden ilhamla erkekler arasındaki 

iktidarın karmaşıklığını göstermek ve yapıbozuma uğratmak kaygısı akılda 

tutulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bilgiyle hiyerarşinin nasıl icra olduğunu görünür 

hale getirmek onun devamını sağlayan saikleri afişe etmek, devamlılığını sona 

erdirecek araçları üretmeye yönelik bir zemin sağlamayı da ummaktadır. Aynı 

zamanda ortaya konulması gereken noktalardan biri spor ortamında hegemonik 

erkeklik dışına çıkan, çatışan deneyimleri ortaya çıkarmak yoluyla, onun eril egemen 

anlamlarını sarsma uğraşıdır. Bu biçimde çalışmalar hem toplumsal cinsiyet düzeni 

içinde farklı ezilme deneyimlerini ortaya koymamızı sağlayacak, hem de eril egemen 

anlayışın dışına çıkan pratikleri görünür kılacaktır.   

Sonuç olarak güreşte erkekliğin icrası birbiriyle çatışan pek çok deneyimi bir 

arada barındırmaktadır. Güreşçiler alanın özgül koşullarında erkekliği yeniden 

üretirken, aynı zamanda toplumda genel olarak egemen erkeklik değerlerinden de 

etkilenmektedir. Güreşçilerin snıfsal ve coğrafi bağlamda toplumsal konumları onları 

marjinalleştirirken, bu durum, toplumda egemen değerler ve normlarla işbirliği 

içinde olmalarını engellememektedir. tabi olunan ve katkıda bulunan eril deneyimler 

alanda görünürdür. 

Spor alanında erkekliğin nasıl inşa olduğuna ilişkin Türkiye’de yapılmış 

sınırlı sayıda çalışmaya katkıda bulunmaya çalışan bu çalışma, aynı zamanda 
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erkekler arasında farklılıklara ve bu farklılıkların ezme ilişkisini içererek 

marjinalleştirmeyi de içinde barındırdığını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bu boyutları 

görünür kılmak için toplumsal ve bireysel deneyimlere yakından bakan, daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar toplumsal cinsiyet düzeni 

egemenliğini koruyor olsa da, genelliklerin yanı sıra öznelliklerin nasıl geliştiğine, 

bunların yapıyla ilişkisini unutmadan bakan çalışmaların, önümüzdeki dönemde 

erkeklik çalışmaları içinde sayısının artması gerekmektedir. 
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EK 1 

Tablo 1: Bireysel Görüşme Katılımcı Tablosu 

Kod adıKod adıKod adıKod adı Mes leMes leMes leMes leğiiii GüreGüreGüreGüreş GüreGüreGüreGüreş  türü türü türü türü Y aY aY aY aş EEEEğitimitimitimitim
DoDoDoDoğd ud ud ud uğu  u  u  u  

y ery ery ery er

Bü yü düBü yü düBü yü düBü yü düğü  ü  ü  ü  

y ery ery ery er GörüGörüGörüGörüşme süreme süreme süreme süreAnne eAnne eAnne eAnne eğ itimitimitimitim Baba eBaba eBaba eBaba eğitimitimitimitim Anne  mes lekAnne  mes lekAnne  mes lekAnne  mes lek Baba  Mes lekBaba  Mes lekBaba  Mes lekBaba  Mes lek

1 Abdullah Çiftçi e.g. yağlı güreş 75 okuma yazma bilir köy köy 37 okuma yazma bilmez okuma yazma bilmez Çiftçi-Ev kadını Çiftçi

2 Timur Güreşçi y.g. serbest-yağlı güreş 42 ilkokul mezunu kent kent 44 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Hamal

3 Onur Öğrenci g.g. serbest 15 ilköğretim öğrencisi köy köy 21 okuma yazma bilmez ilkokul mezunu Çiftçi-Ev kadını Çiftçi

4 Đzzettin Güreşçi y.g. serbest 55 ilkokul mezunu köy köy 57 okuma yazma bilir okuma yazma bilmez Çiftçi-Ev kadını Çiftçi

5 Tarık Öğrenci g.g. serbest 18 lise öğrencisi köy köy 54 okuma yazma bilmez ilkokul mezunu Ev kadını Serbest-inşaat

6 Nihat Öğrenci g.g. serbest-yağlı güreş 17 lise öğrencisi köy kent 21 okuma yazma bilmez ortaokul mezunu Ev kadını Çiftçi

7 Can işçi e.g. grekoromen 31 lise terk köy kent 81 ilkokul terk ilkokul mezunu Ev kadını işçi emeklisi

8 Cüneyt Güreşçi y.g. serbest-yağlı güreş 40 üniversite terk kent kent 27 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Ev kadını işçi emeklisi

9 Muzaffer Güreşçi y.g. serbest 31 lise mezunu kent kent 71 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Ev kadını emekli güreşçi

10 Salim Antrenör e.g. grekoromen 44 ticaret lisesi mezunu kent kent 31 ilkokul mezunu öğretmen okulu mezunu Ev kadını Emk. Öğretmen

11 Satılmış Đdareci e.g. grekoromen 33 Yüksek okul mezunu kent kent 24 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Çiftçi-Ev kadını Çiftçi-emeki

12 Haluk Đşçi e.g. grekoromen 33 lise mezunu kent kent 26 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını işçi emeklisi

13 Cemil Güreş  antrenörü e.g. serbest 34 Beden eğitimi mezunu köy kent 24 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Çiftçi Çiftçi

14 Gazanfer Serbest Meslek e.g. serbest 78 ortaokul mezunu köy köy 70 okuma yazma bilir okuma yazma bilir Çiftçi Çiftçi

15 Şaban Uzman uzm - 46 Doktora köy kent 120 okuma yazma bilir okuma yazma bilir Hayvancılık Hayvancılık

16 Metin Đdareci/Öğretmen e.g. serbest 34 üniversite mezunu köy köy 59 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

17 Hayri Güreşçi y.g. serbest-yağlı güreş 31 Açık lise - devam köy köy 61 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Esnaf (Bakkal) Çiftçi

18 Sakıp Antrenör e.g. serbest-yağlı güreş 54 lise mezunu kent kent 71 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Ev kadını işçi emeklisi

19 Gültekin Güreşçi y.g. yağlı güreş 42 ilkokul mezunu köy köy 62 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Çiftçi Çiftçi

20 Kazım Hakem e.g. serbest 51 ilkokul mezunu köy köy 60 okuma yazma bilmez okuma yazma bilir Ev kadını Çiftçi

21 Semih Güreşçi y.g. serbest-yağlı güreş 35 Açık lise - devam köy kent 91 okuma yazma bilir okuma yazma bilir Çiftçi Çiftçi

22 Soner Uzman e.g. grekoromen 38 Doktora köy kent 130 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Đşçi

23 Faruk Öğretmen e.g. yağlı güreş 63 üniversite mezunu köy köy 32 ilkokul mezunu Köy enstitüsü mezunu Ev kadını Öğretmen  
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24 Ayhan Antrenör e.g. serbest 33 lise mezunu köy köy 54 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

25 Vedat Yard. Antrenör y.g. serbest-yağlı güreş 43 ortaokul mezunu köy köy 40 okuma yazma bilmez ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

26 Emre Güreşçi y.g. serbest-yağlı güreş 33 lise terk köy köy 54 okuma yazma bilir okuma yazma bilir Ev kadını Çiftçi

27 Uğur Güreşçi-Antrenör y.g. serbest 32 ilkokul mezunu köy köy 20 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Emekli

28 Korkut Antrenör e.g. yağlı güreş 55 ilkokul mezunu köy köy 30 okuma yazma bilmez okur yazamaz

29 Yılmaz Antrenör e.g. grekoromen 48 lise mezunu köy kent 60 okuma yazma bilmez okuma yazma bilir Çiftçi Çiftçi

30 Bora Uzman e.g. grekoromen 69 üniversite mezunu kent kent 42 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını işçi emeklis i

31 Barış Öğrenci g.g. serbest-yağlı güreş 12 ilköğretim öğrencisi kasaba kasaba 25 ilkokul mezunu bilmiyor Ev kadını bilmiyor

32 Feyyaz Uzman e.g. serbest 38 üniversite mezunu köy kent 102 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Çiftçi Çiftçi

33 Mehmet Uzman e.g. serbest-yağlı güreş 45 Yüksek lisans köy kasaba 50 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

34 Hamza Öğrenci g.g. serbest-yağlı güreş 18 ortaokul mezunu kent kent 13 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını işçi emeklis i

35 Rıdvan Öğrenci g.g. serbest-yağlı güreş 12 ilköğretim öğrencisi köy köy 14 ilkokul terk lise mezunu Ev kadını-pazarcı Çiftçi

36 Ferhat Güreşçi-uzman y.g. serbest 28 Beden eğitimi mezunu köy köy 22 ilkokul mezunu Açıköğretim mezunu Ev kadını Emekli memur

37 Suat Öğrenci g.g. serbest-yağlı güreş 18 lise öğrencisi köy köy 52 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Đnşaat işçis i

38 Đsmet Öğrenci g.g. serbest-yağlı güreş 18 lise öğrencisi köy köy 54 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Emekli inşaatçı

39 Serkan Öğrenci g.g. serbest-yağlı güreş 17 lise öğrencisi köy köy 35 ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Emekli inşaatçı

40 Rahmi Đdareci-antreör e.g. serbest 50 üniversite mezunu kent kent 17 okuma yazma bilmez ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

41 Kerem Güreşçi y.g. serbest 28 üniversite mezunu köy köy 27 ilkokul mezunu Açıköğretim mezunu Ev kadını Emekli memur

42 Ahmet Güreşçi y.g. serbest-yağlı güreş 32 üniversite mezunu köy köy 36 okuma yazma bilir ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

43 Hamdi Antrenör e.g. grekoromen 64 ortaokul terk köy köy 64 okuma yazma bilmez ilkokul mezunu Ev kadını Güreş Antrenörü  
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Tablo 2: Odak Grup Katılımcı Tablosu  

Odak GrupOdak GrupOdak GrupOdak Grup NoNoNoNo Y aY aY aY aş DoDoDoDoğum yer ium yer ium yer ium yer i Anne EAnne EAnne EAnne Eğitimitimitimitim Baba  EBaba  EBaba  EBaba  Eğ itimitimitimitim Anne Mes lekAnne Mes lekAnne Mes lekAnne Mes lek Baba MeslekBaba MeslekBaba MeslekBaba Meslek

1 15 kent ilkokul mezunu lise mezunu Ev kadını Đnşaat ustası

2 16 kasaba lise terk ilkokul mezunu Ev kadını Taksi şoförü

3 16 kent ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

1 14 köy ilkokul mezunu ortaokul mezunu Ev kadını-Çiftçi Nakliyeci-Çiftçi

2 14 kent ilkokul mezunu ortaokul mezunu Ev kadını Marangoz

3 14 kasaba ilkokul mezunu ortaokul mezunu Đşçi Bağkur emeklisi

4 14 kasaba okuma yazma bilmez ilkokul mezunu Ev kadını-Çiftçi Manavlıktan emekli

1 14 köy ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Đnşaat işçisi

2 16 köy ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Đnşaat işçisi

3 13 köy lise terk ilkokul mezunu Ev kadını Đnşaat işçisi

4 13 köy ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

5 14 köy ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

6 15 köy ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Çiftçi

7 13 köy ilkokul mezunu ilkokul mezunu Ev kadını Đnşaat işçisi-Çiftçi
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EK 3 

Tablo 3: Bireysel Görüşme Katılımcı Nicel Tablo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FrekansFrekansFrekansFrekans Y üzde (%)Y üzde (%)Y üzde (%)Y üzde (%)

Genç güreşçi 9 20,93

Yetişkin güreşçi 13 30,23

Antrenör/Uzman/Eski güreşçi 21 48,84

Minder güreş i-serbest 14 32,56

Minder güreş i-grekoromen 8 18,60

Yağlı güreş 4 9,30

Yağlı güreş ve serbest güreş 16 37,21

Güreşçi olmayan 1 2,33

Okuma yazma bilir 1 2,33

Đlkokul 7 16,28

Ortaokul 5 11,63

Lise 7 16,28

Üniversite 13 30,23

Đlköğretim öğrencisi 3 6,98

Lise öğrencsi 7 16,28

Okuma yazma bilmez 10 23,26

Okuma yazma bilir 15 34,88

Đlkokul 18 41,86

Ortaokul 0 0,00

Lise 0 0,00

Üniversite 0 0,00

Okuma yazma bilmez 2 4,65

Okuma yazma bilir 7 16,28

Đlkokul 27 62,79

Ortaokul 1 2,33

Lise 3 6,98

Üniversite 2 4,65

Kent 10 23,26

Kasaba 1 2,33

Köy 32 74,42

Kent 18 41,86

Kasaba 2 4,65

Köy 23 53,49
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EK 4 

GÖRÜŞME KĐŞĐSEL BĐLGĐLER FORMU 

Görüşme tarihi  

Görüşme mekanı 

Görüşülen kişi: 

  

1. Yaptığı Güreş:  

2. Doğum yılı: 

3. Doğum yeri: 

4. Yetiştiği yer: 

5. Kulüp:  

6. Şehir:  

7. Kategori: yetişkin güreşçi- genç güreşçi-eski güreşçi-antrenör-yönetici-

uzman(akademisyen) 

8. Meslek (Güreşçilik dışında mesleği varsa) 

9. Eğitim Durumu: 

1. Đkamet ettiği il-ilçe-köy 

12. Medeni durumu: 

13. Anne Eğitim Durumu: 

14. Baba Eğitim Durumu: 

15. Anne Meslek: 

16. Baba Meslek 

17. Kaç kardeşler? 

18. Kardeşler nerede yaşıyorlar? 

19. Onların mesleği:  

20. Kaç yaşında evlenmişler:  

21. Eşinin mesleği: ……………………………………………………… 

22. Çocukları varsa kaç tane:…………………………………….. 

23. Yaş ve Eğitim Durumları:  

………………………………………………………………………………… 

24. Anne babanın yaşadığı yer? ........................................................................ 
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EK 5 

GENÇ GÜREŞÇĐ BĐREYSEL GÖRÜŞME FORMU 

Görüşme tarihi: 

Görüşme mekanı: 

Görüşülen kişi:  

 

GÜREŞ 

1. Nasıl güreşe başladınız? 

a. Başlama nedeni 

b. Aracı olan kimselerin varlığı? 

c. Seçim yapılıp yapılmadığı? Yapıldıysa kriterler hakkında bilgisi var mı? O neden  

olduğunu düşünüyor? 

2. Neden güreş yapıyorsunuz? 

3. Sizce başarılı güreşçi kimdir? 

4. Sizce iyi bir güreşçinin kişiliği nasıl olmalıdır? 

5. Bir güreşçinin nasıl olması gerektiğine dair antrenörlerin ve yöneticilerin  

       okulda/kulüpte söyledikleri nelerdir? Örnekler verebilir misiniz? 

6. Antrenörünüz veya yöneticiniz bu bir güreşçiye yakışmadı dediği olaylardan  

       örnekler verebilir misiniz? Ne tür durumlarda böyle cümleler kurulur? 

7. Sizce bir güreşçi nasıl olmalı, davranmalı? (ağlayan duygusal erkeklerle ilgili ne  

      düşünüyor?) 

8. Sizce bir güreşçi nasıl olmamalı? Hoşlanmadığınız güreşçiler nasıldır?  

9. Güreşçiler nasıl giyinmeli? Dış görünüşe özen göstermeli mi?(uzun saç, küpe) 

GÜNLÜK HAYAT 

10. Güreş eğitim merkezinde/kulüpte bir gününüzü nasıl geçirirsiniz?, 

11. Burada boş zamanlarda genelde ne yapılır? boş zamanlarınızda siz burada neler  

      yaparsınız? (tek başına arkadaşlarla) 

12. Yapmayı en çok sevdiğiniz etkinlik nedir? 

13. Daha çok kimlerle vakit geçirirsiniz? 

14. Arkadaşlarınızla ilişkiniz nasıldır? 

15. Buradaki ağabeylerle ilişkileriniz nasıl? 

16. Onların sorumlulukları nelerdir? 
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17. Burada en sevilen kişi kimdir? Neden en çok sevilen kişidir? 

18. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? Okuldaki arkadaşlarınız güreş eğitim  

      merkezinden mi? 

19. Okuldakilerle güreş eğitim merkezindeki öğrencilerin arası nasıl? 

20. Burada insanlar arasında sorunlar yaşandığı oluyor mu? Örnekler verebilir  

      misiniz? 

21. Güreş müsabakalarında kavgalar olur mu? Şiddetle ilgili düşünceleri. 

22. Burada kavgalar olur mu? Neden çıkar? 

23. Güreşçiler kavga eder mi? 

BEDEN 

24. Günlük egzersiz düzeniniz nasıldır? 

25. Bedeninizi bu halde tutmak için neler yaparsınız? disiplinli misinizdir? 

26. Güreşçi güçlü müdür? 

27. Buna dair anlatılan hikayelerden örnekler verir misiniz? 

28. Kendinizi güçlü buluyor musunuz? 

29. Kaslarınızı geliştirmek için ayrıca çalışıyor musunuz? 

30. Sizce ideal bir erkek/güreşçi bedeni nasıl olmalı? 

31. Sakatlıklarınız oldu mu? 

32. Vücudunuzda sakatlıklar var mı? (kırık burun, kırık kulak, kırık dişler, faça) 

33. Müsabaka sırasında sakatlanırsanız ne yaparsınız? 

34. Yenildiğinizde neler hissedersiniz? 

35. Sizce sakatlanmak sporda doğal mı? 

ÇEVRE BEKLENTĐSĐ 

36. Babanızın sizden beklentisi nedir? 

37. Çevrenizin arkadaşlarınızın sizden beklentisi nedir? 

38. Sizin kendinizden beklentiniz nedir? 

39. Nasıl insanlar çevrenizde kabul görmez? 

40. Ne yaparsanız dışlanacağınızı düşünürsünüz? ne tür davranışlar burada  

      konumuzun sarsıldığını hissettirir? 

AĐLE-EVLĐLĐK 

41. Evlilikle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

42. Kendi evliliğiniz nasıl olsun istersiniz? 
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43. Evde nasıl bir hayatınız olsun istersiniz? 

44. Ailenizle çatıştığınız olur mu? Ne hakkında? 

KADIN VE GÜREŞ 

45. Kadın güreşçi tanıdığınız var mı? 

46. Sizce onlar nasıl güreşçi? 

47. Kadınların güreş yapması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
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EK 6 

YETĐŞKĐN GÜREŞÇĐLER BĐREYSEL GÖRÜŞME FORMU 

Görüşme tarihi: 

Görüşme mekanı: 

Görüşülen kişi:  

 

BĐREYSEL GÖRÜŞME FORMU 

GÜREŞ 

1. Güreşe başlama 

a. Başlama nedeni 

b. Aracı olan kimselerin varlığı? 

c.  Seçim yapılıp yapılmadığı? Yapıldıysa kriterler hakkında bilgisi var mı? O neden 

olduğunu düşünüyor? 

d. Çevrenizdekiler güreşe başladığınızda ne tepki verdiler? 

e.  Ailenizde otorite kimdir? Kimin sözü dinlenir? 

f. Güreş yaşantısı 

2. Neden güreş yapıyorsunuz? 

3. Ne zaman artık ben bir güreşçiyim/pehlivanım diye hissettiniz? 

4. Gençlere artık sen pehlivan oldun dendiğinde bu ne ifade eder? 

5. Sizce başarılı güreşçi kimdir? 

6. Đdeal güreşçi 

a. Bir güreşçinin nasıl olması gerektiğine dair antrenörlerin ve yöneticilerin kulüpte 

söyledikleri nelerdir? Örnekler verebilir misiniz? 

b. Antrenörünüz veya yöneticinizin bu bir güreşçiye yakışmadı dediği olaylardan 

örnekler verebilir misiniz? Ne tür durumlarda böyle cümleler kurulur? 

c.  Bir pehlivan birden çok kişinin güreşçisi nasıl oluyor? 

d. Güreşçinin onlarla ilişkisi nasıldır? 

7. Sizce bir güreşçi nasıl olmalı, davranmalı? (ağlayan duygusal erkeklerle ilgili ne 

düşünüyor?) 

8. Güreşçiler nasıl giyinmeli? Dış görünüşe özen göstermeli mi?(uzun saç, küpe) 

GÜREŞTE GELENEKLER (geleneksel güreş yapanlar için) 

9. Peşrevin anlamı nedir? 
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10. Bazı güreşçiler ihtişamlı peşrev atmayı isterken, bazıları o kadar önem vermiyor 

görünüyor? Neden? 

11. Müzisyenlerle pehlivanların ilişkisi nasıldır?  

12. Onlar güreşin güreşçiyi etkiler mi? Coşturur mu? Yoksa daha çok seyirci için 

midir? 

13. Her güreşten önce çıkan yörenin değişik insanı oluyor? Onlar niçin yer alıyor, 

bazen güreştiriliyor? 

GÜREŞTE USTALIK-AĞALIK (Geleneksel güreş yapanlar için) 

14. Güreş camiasında en sevilen kişi kimdir? Neden en çok sevilen kişidir? 

15. Usta çırak ilişkisi nasıldır? 

16. Ustaların sorumlulukları nelerdir? 

17. Sizin ustanız oldu mu? Kim güreşi öğretti? Ustanızla ilişkiniz nasıldı? 

18. Sizin çıraklarınız var mı?  

19. Onlarla ilişkiniz nasıl? 

20. Güreşte ağanın rolü nedir? 

21. Bu yılki güreşlere katılıyor musunuz? 

22. (eğer katılıyorsa) bu yılki ağa için ne düşünüyorsunuz? 

23. Eski ağalarla şimdikiler arasında bir fark var mı/ymış? 

24. Duacı-cazgır hakkında ne düşünüyorsunuz? Güreşteki görevleri nelerdir?_s 

25. Güreş ortamında insanlar arasında sorunlar yaşandığı oluyor mu? Örnekler 

verebilir misiniz? 

26. Güreş müsabakalarında kavgalar olur mu? Şiddetle ilgili düşünceleri. 

27. Güreşçiler kavga eder mi? 

28. Seyirciler kavga eder mi? 

29. Hangi durumlarda sorun çıkartırlar? 

GÜNLÜK HAYAT 

30. (kulüpte) bir gününüzü nasıl geçirirsiniz?, 

31. Boş zamanlarda genelde ne yaparsınız? boş zamanlarınızda siz burada neler 

yaparsınız? (tek başına arkadaşlarla) 

32. Yapmayı en çok sevdiğiniz etkinlik nedir? 

33. Daha çok kimlerle vakit geçirirsiniz? 

34. Arkadaşlarınızla ilişkiniz nasıldır? 
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DĐNĐ VE ULUSAL KĐMLĐK 

35. Sizce güreşin Đslam’daki yeri nedir? 

36. Güreşe başlamadan önce dua okur musunuz? 

37. Güreşte kıspet içine elin girmesi ile ilgili son dönem yapılan tartışmalarla ilgili ne 

düşünüyorsunuz? 

38. Sizce Türk güreşçilerin diğer ülke güreşçilerinden farkı var mı? Nedir? 

BEDEN 

39. Günlük egzersiz düzeniniz nasıldır? 

40. Bedeninizi bu halde tutmak için neler yaparsınız? disiplinli misinizdir? 

41. Yaptığınız sporda sporcunun belli bir beden biçimine sahip olması gerekir mi? 

Bedeninin nasıl olması gerekir? Bu spor için en ideal bedeni tarif edebilir misiniz? 

42. Güreşçi güçlü müdür? 

43. Buna dair anlatılan hikayelerden örnekler verir misiniz? 

44. Bu spora başladıktan sonra bedeninizde nasıl değişimler oldu? 

45. Kendinizi güçlü buluyor musunuz? 

46. Kaslarınızı geliştirmek için ayrıca çalışıyor musunuz? 

47. Sizce ideal bir erkek bedeni nasıl olmalı? 

48. Sakatlıklarınız oldu mu? 

49. Vücudunuzda sakatlıklar var mı? (kırık burun, kırık kulak, kırık dişler, faça) 

50. Müsabaka sırasında sakatlanırsanız ne yaparsınız? 

51. Yenildiğinizde neler hissedersiniz? 

52. Rakibinizden korktuğunuz oldu mu? 

53. Sizce sakatlanmak sporda doğal mı? 

54. Sizin sakatlanmayla ilgili anınız var mı? 

55. Dünden bugüne güreş ve güreşçilerde ne değişti? 

56. Düzenli doktora gider misiniz? 

57. En son ne zaman, hangi sebeple doktora gittiniz? 

58. Sizce güreş sağlıklı mı sağlıksız mı olmaya sebep olur? Sağlığa etkisi nasıldır? 

59. Güreşçi kilolu olur mu? Dünkü güreşte çok kilolu güreşçiler vardı, onlar da 

başarılı olabilirler mi? Neye bağlı? 

ÇEVRE BEKLENTĐSĐ 

60. Babanızın sizden beklentisi nedir? 
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61. Çevrenizin arkadaşlarınızın sizden beklentisi nedir? 

62. Sizin kendinizden beklentiniz nedir? 

63. Nasıl insanlar çevrenizde kabul görmez? 

64. Ne yaparsanız dışlanacağınızı düşünürsünüz? ne tür davranışlar burada 

konumuzun sarsıldığını hissettirir? 

AĐLE-EVLĐLĐK 

65. Evlilikle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

66. Eşler nasıl tanışmalı? 

67. Kendi evliliğiniz nasıl olsun istersiniz? 

68. Evde nasıl bir hayatınız olsun istersiniz? 

69. Ailenizle çatıştığınız olur mu? Ne hakkında? 

KADIN VE GÜREŞ 

70. Kadın güreşçi tanıdığınız var mı? 

71. Sizce onlar nasıl güreşçi? 

72. Kadınların güreş yapması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

GÜREŞ DIŞI 

73. Güreş dışında yaptığınız başka bir iş var mı? 
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EK 7 

ESKĐ GÜREŞÇĐLER BĐREYSEL GÖRÜŞME FORMU 

Görüşme tarihi: 

Görüşme mekanı: 

Görüşülen kişi:  

 

GÜREŞ 

1. Güreşe başlama 

a.  Başlama nedeni 

b.  Aracı olan kimselerin varlığı? 

c.  Seçim yapılıp yapılmadığı? Yapıldıysa kriterler hakkında bilgisi var mı? O 

neden olduğunu düşünüyor? 

d.  Çevrenizdekiler güreşe başladığınızda ne tepki verdiler? 

e.  Güreş yaşantısı 

2. Neden güreş yaptınız/yapıyorsunuz? 

3. Şu an güreş alanı içinde bir göreviniz var mı? Varsa nedir? 

4. Ne zaman artık ben bir güreşçiyim/pehlivanım diye hissettiniz? 

5. Başarılı olan genç pehlivanlar nasıl kutlanır? Kutlama yapılır mı? 

6. Sizce başarılı güreşçi kimdir? 

7.  Đdeal güreşçi 

a. Sizce bir güreşçinin kişiliği nasıl olmalıdır? 

b. Bir güreşçinin nasıl olması gerektiğine dair antrenörlerin ve yöneticilerin 

okulda/kulüpte söyledikleri nelerdir? Örnekler verebilir misiniz?  

c. Antrenörünüz veya yöneticiniz bu bir güreşçiye yakışmadı dediği olaylardan 

örnekler verebilir misiniz? Ne tür durumlarda böyle cümleler kurulur? 

8. Türkiye’de güreş sporu 

a. Güreş nasıl örgütlenmiştir? Federasyon dışında örgütlenmeler var mıdır? 

b. Güreş takımlarının çoğunlukla devlet kurumlarına bağlı olmasının sebebi nedir? 

c. Güreşçiler çoğunlukla hangi bölgelerden gelir? 

d. Hangi sosyal kökenden gelir (Köy, kent, yoksul)? 

e. Geleneksel güreşi yapanlar hangi özelliklere sahip olduğu için bu sporu seçer?  

f. Modern güreşi seçenlerden hangi özelliklere sahip olanlar başarılı olur? 



 352

g. Hangi şartlarda spor yapmaktadır? 

h. Köyden gelen geleneksel sporla uğraşan güreşçilerin varlığı devam etmekte 

midir? (şimdikilerden ve eskilerden tanıdıkları var mı, görüşme şansı 

sağlanabilir mi?) 

9. Güreş şenlikleri (Yağlı güreş yapmış olanlara sorulacaktır) 

a. Hangi bölgelerde yapılır? 

b. Nasıl düzenlenir? (Tarihte, günümüzde) 

c. Hangi kurumlar destekler? 

d. Kimler destekler? 

e. En ünlüleri hangileridir? 

10. Şenliklerdeki ağalık sistemi (Yağlı güreş yapmış olanlara sorulacaktır) 

a. Kimler ağa olabilir? 

b. Ağaların sorumlulukları nelerdir? 

c. Ağalığın şenlikler dışında bir işlevi var mıdır? 

d. Ağalığın şenlikler dışında bir anlamı var mıdır? Şenliklerin olmadığı zaman da o 

senenin ağasının sorumlulukları var mıdır? Güreşçilerle temas halinde midir? 

e. Bugün ağa olanlar genelde kimlerdir? 

f. Geleneksel ağalıkla bugünkü arasında bir fark var mıdır? 

g. Kadın ağalıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? 

11. Usta çırak ilişkisi 

a. Sizin ustanız oldu mu? 

b. Güreşte usta-çırak/antrenör sporcu ilişkisi nasıldır? 

c. Sizin çıraklarınızı oldu mu?  

d. Onlarla ilişkiniz nasıldı? 

12. Güreşçiler arasında yaşlılarla gençler arasındaki ilişki nasıldır? 

13. Saygı nasıl gösterilir? Nasıl belli edilir? 

14. Minder güreşi yapanlar geleneksel güreşe nasıl bakar? Stile göre fark eder mi? 

15. Spor Eğitim Merkezleri’nde görev aldınız mı? 

a. Bu merkezlerdeki eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

b. Bu merkezlerin kuruluş süreci ile ilgili bilginiz var mı? 

c. Bilgisi olan birisini tanıyor musunuz? 

16. Bize güreşçilerle ilgili duyduğunuz hikayeleri anlatır mısınız? 
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ANTRENMAN-BEDEN 

17. Günlük antrenman düzeniniz nasıldı? 

18. Bedeninizi bu halde tutmak için neler yapardınız? disiplinli misinizdir? 

19. Fiziksel güç 

a. Güreşçi güçlü müdür? 

b. buna dair anlatılan hikayelerden örnekler verir misiniz? 

c.  kendinizi güçlü buluyor musunuz? 

d. kaslarınızı geliştirmek için ayrıca çalışıyor musunuz/dunuz? 

e.  sizce ideal bir erkek bedeni nasıl olmalı? 

20. Sakatlık 

a. vücudunuzda sakatlıklar var mı? (kırık burun, kırık kulak, kırık dişler, faça) 

b. müsabaka sırasında sakatlanırsanız ne yaparsınız? 

c. yenildiğinizde neler hissedersiniz? 

d. Rakibinizden korktuğunuz oldu mu? 

e. sizce sakatlanmak sporda doğal mı? 

f. sizin sakatlanmayla ilgili anınız var mı? 

g.  sizce güreş sağlıklı mı sağlıksız mı olmaya sebep olur? Sağlığa etkisi nasıldır? 

21. Dünden bugüne güreş ve güreşçilerde değişim var mı? Değiştiyse ne değişti? 

KADIN VE GÜREŞ 

22. Kadın güreşçi tanıdığınız var mı? 

23. Sizce onlar nasıl güreşçi? 

24. Kadınların güreş yapması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
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EK 8  

ODAK GRUP GÖRÜŞME FORMU 

Görüşme tarihi: 

Görüşme mekanı: 

Görüşülen grup:  

 

GÜREŞ 

1. Nasıl güreşe başladınız? 

2. Neden güreş yapıyorsunuz? 

3. Sizce başarılı güreşçi kimdir? 

4. Sizce iyi bir güreşçinin kişiliği nasıl olmalıdır? 

5. Bir güreşçinin nasıl olması gerektiğine dair antrenörlerin ve yöneticilerin 

      okulda/kulüpte söyledikleri nelerdir? Örnekler verebilir misiniz? 

6. Antrenörünüz veya yöneticiniz bu bir güreşçiye yakışmadı dediği olaylardan 

      örnekler verebilir misiniz? Ne tür durumlarda böyle cümleler kurulur? 

7. Sizce bir güreşçi nasıl olmalı, davranmalı? (ağlayan duygusal erkeklerle ilgili ne  

      düşünüyor?) 

8. Sizce bir güreşçi nasıl olmamalı? Hoşlanmadığınız güreşçiler nasıldır?  

9. Güreşçiler nasıl giyinmeli? Dış görünüşe özen göstermeli mi?(uzun saç, küpe) 

GÜNLÜK HAYAT 

10. Güreş eğitim merkezinde/kulüpte bir gününüzü nasıl geçirirsiniz?, 

11. Burada boş zamanlarda genelde ne yapılır? boş zamanlarınızda siz burada neler  

      yaparsınız? (tek başına arkadaşlarla) 

12. Yapmayı en çok sevdiğiniz etkinlik nedir? 

13. Daha çok kimlerle vakit geçirirsiniz? 

14. Arkadaşlarınızla ilişkiniz nasıldır? 

15. Buradaki ağabeylerle ilişkileriniz nasıl? 

16. Onların sorumlulukları nelerdir? 

17. Burada en sevilen kişi kimdir? Neden en çok sevilen kişidir? 

18. Okuldakilerle güreş eğitim merkezindeki öğrencilerin arası nasıl? 

19. Burada insanlar arasında sorunlar yaşandığı oluyor mu? Örnekler verebilir  

      misiniz? 
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20. Güreş müsabakalarında kavgalar olur mu? Şiddetle ilgili düşünceleri. 

21. Burada kavgalar olur mu? Neden çıkar? 

BEDEN 

22. Günlük egzersiz düzeniniz nasıldır? 

23. Bedeninizi bu halde tutmak için neler yaparsınız? disiplinli misinizdir? 

24. Güreşçi güçlü müdür? 

25. Buna dair anlatılan hikayelerden örnekler verir misiniz? 

26. Kendinizi güçlü buluyor musunuz? 

27. Sizce ideal bir erkek/güreşçi bedeni nasıl olmalı? 

28. Sakatlıklarınız oldu mu? 

ÇEVRE BEKLENTĐSĐ 

29. Babanızın sizden beklentisi nedir? 

30. Çevrenizin arkadaşlarınızın sizden beklentisi nedir? 

31. Sizin kendinizden beklentiniz nedir? 

32. Nasıl insanlar çevrenizde kabul görmez? 

33. Ne yaparsanız dışlanacağınızı düşünürsünüz? ne tür davranışlar burada  

konumuzun sarsıldığını hissettirir? 

KADIN VE GÜREŞ 

34. Kadın güreşçi tanıdığınız var mı? 

35. Sizce onlar nasıl güreşçi? 

36. Kadınların güreş yapması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
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EK 9 

UZMAN BĐREYSEL GÖRÜŞME FORMU 

Görüşme tarihi: 

Görüşme mekanı: 

Görüşülen kişi:  

 

1. Kendinizi anlatır mısınız?  

2. Doğum yeri-doğum tarihi: 

3. Eğitim durumu: 

4. Meslek: 

5. Medeni hali: 

6. Anne-Baba Mesleği: 

7. Anne-Baba eğitim durumları: 

8. Çocuğu var mı? 

9. Spor yaşamınızı anlatır mısınız? 

10. Şu an güreş alanı içinde bir göreviniz var mı? Varsa nedir? 

11. Çocuğu varsa o güreş yapıyor mu? 

12. Türkiye’de güreş sporundan bahseder misiniz? 

a. Güreş nasıl örgütlenmiştir? Federasyon dışında örgütlenmeler var mıdır? 

b. Güreş takımlarının çoğunlukla devlet kurumlarına bağlı olmasının sebebi nedir? 

c. Güreşçiler çoğunlukla hangi bölgelerden gelir? 

d. Hangi sosyal kökenden gelir (Köy, kent, yoksul)? 

e. Geleneksel güreşi yapanlar hangi özelliklere sahip olduğu için bu sporu seçer?  

f. Modern güreşi seçenlerden hangi özelliklere sahip olanlar başarılı olur? 

g. Hangi şartlarda spor yapmaktadır? 

h. Köyden gelen geleneksel sporla uğraşan güreşçilerin varlığı devam etmekte 

midir? (şimdikilerden ve eskilerden tanıdıkları var mı, görüşme şansı sağlanabilir 

mi?) 

13. Güreş şenliklerinden bahseder misiniz?  

a. Hangi bölgelerde yapılır? 

b. Nasıl düzenlenir? (Tarihte, günümüzde) 

c. Hangi kurumlar destekler? 
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d. Kimler destekler? 

e. En ünlüleri hangileridir? 

14. Şenliklerdeki ağalık sistemi ile ilgili bilgi verir misiniz? 

a. Kimler ağa olabilir? 

b. Ağaların sorumlulukları nelerdir? 

c. Ağalığın şenlikler dışında bir işlevi ya da anlamı var mıdır? 

d. Bugün ağa olanlar genelde kimlerdir? 

e. Geleneksel ağalıkla bugünkü arasında bir fark var mıdır? 

15. Güreşi grekoromen ve serbest güreş branşlarında modern anlamda yapanlar 

geleneksel karakucak ve yağlı güreşlerine de katılırlar mı? Bu güreşçiler arasında bir 

fark var mı? 

16. Geleneksel güreşin sorunları nelerdir? 

17. Spor Eğitim Merkezleri’nde görev aldınız mı? 

18. Bu merkezlerdeki eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? 

19. Bu merkezlerin kuruluş süreci ile ilgili bilginiz var mı? 

20. Bilgisi olan birisini tanıyor musunuz? 

21. Kırıkkale’de geleneksel güreşlerle uğraşan güreşçiler var mı? Bu bölgede güreşin 

tarihi ile ilgili bilginiz var mı? (Var ise bu güreşçilere ulaşma şansımız var mı?) 

22. Güreşçiler arasında yaşlılarla gençler arasındaki ilişki nasıldır? 

23. Saygı nasıl gösterilir? Nasıl belli edilir? 

24. Kentte güreş ile köyde güreşin anlamı bugün değişiyor mu? 
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EK 10 

Alan Fotoğrafları 
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EK 11 

10. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması Kataloğu’ndan Fotoğraflar 
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EK 12 

KÖYLÜLERĐ NĐÇĐN ÖLDÜRMELĐYĐZ? 

Değişen bir dünyaya karşı  

Kerpiç duvarlar gibi katı  

Çakır dikenleri gibi susuz  

Kayıtsızca direnerek yaşarlar.  

Aptal, kaba ve kurnazdırlar.  

Đnanarak ve kolayca yalan söylerler.  

Paraları olsa da  

Yoksul görünmek gibi bir hünerleri vardır.  

Her şeyi hafife alır ve herkese söverler.  

Yağmuru, rüzgarı ve güneşi  

Bir gün olsun ekinleri akıllarına gelmeden  

Düşünmezler...  

Ve birbirlerinin sınırlarını sürerek  

Topraklarını büyütmeye çalışırlar.  

 

Köylüleri niçin öldürmeliyiz ?  

 

Çünkü onlar karılarını döverler  

Seslerinin tonu yumuşak değildir  

Dışarda ezildikçe içerde zulüm kesilirler.  

Gazete okumaz ve haksızlığa  

Ancak kendileri uğrarlarsa karşı çıkarlar.  

Adım başı pınar olsa da köylerinde  

Temiz giyinmez ve her zaman  

Bir karış sakalla gezerler.  

Çocuklarını iyi yetiştiremezler  

Evlerinde, kitap, müzik ve resim yoktur.  

Birgün olsun dişlerini fırçalamaz  

Ve şapkalarını ancak yatarken çıkarırlar.  

 

Köylüleri niçin öldürmeliyiz ?  

 

Çünkü onlar köpekleri boğuşunca kavga ederler.  
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Birbirlerinin evlerine ancak  

Ölümlerde ve düğünlerde giderler.  

Şarkı söylemekten ve kederlenmekten utanırlar  

gülmek ayıp eğlenmek zayıflıktır  

Ancak rakı içtiklerinde duygulanır ve ağlarlar.  

Binlerce yılın kalın kabuğu altında  

Yürekleri bir gaz lambası kadar kalmıştır.  

Aldanmak korkusu içinde  

Sürekli birbirlerini aldatırlar.  

Bir yere birlikte gitmeleri gerekirse  

Karılarından en az on adım önde yürürler  

Ve bir erkeklik işareti olarak  

Onları herkesin ortasında azarlarlar.  

 

Köylüleri niçin öldürmeliyiz ?  

 

Çünkü onlar yanlış partilere oy verirler  

Kendilerinden olanlarla alay edip  

Tuhaf bir şekilde başkalarına inanırlar.  

Devlet; tapu dairesi, banka borcu ve hastanedir  

Devletten korkar ve en çok ona hile yaparlar.  

Yiğittirler askerde subay dövecek kadar  

Ama bir memur karşısında -bu da tuhaftır-  

Ezim ezim ezilirler.  

Enflasyon denince buğday ve gübre fiyatlarını bilirler  

Cami duvarı, kahve ya da bir ağaç gövdesine yaslanıp  

Onbir ay gökyüzünden bereket beklerler.  

Dindardırlar ahret korkusu içinde  

Ama bir kadının topuklarından  

Memelerini görecek kadar bıçkındırlar  

Harmanı kaldırdıktan sonra yılda bir kez  

Şehre giderler !..  

 

Köylüleri niçin öldürmeliyiz ?  
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Çünkü onlar otobüslerde ayaklarını çıkarırlar  

Ayak ve ağız kokuları içinde kurulup koltuklara  

Herkesi bunalta bunalta, yüksek perdeden  

Kızlarının talihsizliğini ve hayırsız oğullarını anlatırlar.  

Yoksulluktan kıvrandıkları halde, şükür içinde  

Bunun, tanrının bir lütfu olduğuna inanırlar.  

Ve önemsiz bir şeyden söz eder gibi, her fırsatta  

Gizli bir övünçle, uzak şehirdeki  

Zengin bir akrabalarından söz ederler.  

Kibardırlar lokantada yemek yemeyi bilecek kadar  

Ama sokağa çıkar çıkmaz sünküre sünküre  

Yollara tükürürler...  

Ve sonra şaşarak temizliğine ve düzenine  

Şehirde yaşamanın iyiliğinden konuşurlar.  

 

Köylüleri niçin öldürmeliyiz ?  

 

Çünkü onlar ilk akşamdan uyurlar.  

Yarı gecelerde yıldızlara bakarak  

Başka dünyaları düşünmek gibi tutkuları yoktur.  

Gökyüzünü, baharda yağmur yağarsa  

Ve yaz güneşleri ekinlerini yetirirse severler.  

Hayal güçleri kıttır ve hiçbir yeniliğe  

-Bu verimi yüksek bir tohum bile olsa-  

Sonuçlarını görmeden inanmazlar.  

Dünyanın gelişimine bir katkıları yoktur.  

Mülk düşkünüdürler amansız derecede  

Bir ülkenin geleceği  

Küçücük topraklarının ipoteği altındadır.  

Ve birer kaya parçası gibi dururlar su geçirmeden  

Zamanın derin ırmakları önünde...  

 

KÖYLÜLERĐ, SÖYLEYĐN NASIL NASIL KURTARALIM ?.. 

     Şükrü Erbaş 
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EK 13 

TÜRKÜLER DOLUSU 

Kirazın derisinin altında kiraz 

Narın içinde nar 

Benim yüreğimde boylu boyunca 

Memleketim var 

Canıma ciğerime dek işlemiş 

Canıma ciğerime 

Sapına kadar. 

Elma dalından uzağa düşmez 

Ne yana gitsem nafile. 

Memleketin hali gözümden gitmez 

Binbir yerimden bağlanmışım 

Bundan ötesine aklım ermez. 

Yerliyim yerli olmasına 

ilmik ilmik, damar damar 

Yerliyim. 

Bir dilim Trabzon peyniri 

Bir avuç tiftik 

Bir çimdik çavdar 

Bir tutam şile bezi gibi 

Dişimden tırnağıma kadar 

Ressamım. 

Yurdumun taşından toprağından sürüp gelir nakışlarım 

Taşıma toprağıma toz konduranın 

Alnını karışlarım. 

Şairim şair olmasına 

Canım kurban şiirin gerçeğine hasına 

içerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum 

Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter 

Eğri büğrü, kör topal kabulüm 

Şairim 
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Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası 

Ayak seslerinden tanırım 

Ne zaman bir köy türküsü duysam 

Şairliğimden utanırım 

Şairim 

Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum 

Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim 

Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. 

Hey hey, yine de hey hey 

Salınsın türküler bir uçtan bir uca 

Evelallah hepsinde varım 

Onlar kadar sahici 

Onlar kadar gerçek 

insancasına, erkekçesine 

"Bana bir bardak su" dercesine 

Bir türkü söylemeden gidersem yanarım. 

Ah bu türküler 

Türkülerimiz 

Ana sütü gibi candan 

Ana sütü gibi temiz 

Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla 

Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. 

Ah bu türküler, 

Köy türküleri 

Dilimizin tuzu biberi 

Memleket ahvalini onlardan sor 

Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen'i 

Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni... 

Ben türkülerden aldım haberi. 

Ah bu türküler, köy türküleri 

Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak 

Hilesiz hurdasız, çırılçıplak 
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Dişisi dişi, erkeği erkek 

Kaşı kaş, gözü göz, yarası yara 

Bıçağı bıcak. 

Ah bu türküler, köy türküleri 

Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi 

Kiminin reyhasından geçilmez 

Kimi zehir, kimi zemberek gibi. 

Ah bu türküler, köy türküleri 

Olgun bir karpuz gibi yarılır içim 

Kan damlar ucundan, mürekkep değil 

işte söz, işte ses, işte biçim: 

"Uzun kavak gıcım gıcım gıcılar" 

iliklerine kadar işlemiş sızı 

Artık iflah olmaz kavak ağacı 

Bu türkünün yüreğinde sancı var. 

Ah bu türküler, köy türküleri 

Ne düzeni belli, ne yazanı 

Altlarında imza yok ama 

içlerinde yürek var 

Cennet misali sevişen 

Cehennemler gibi dövüşen 

Bir çocuk gibi gülüp 

Mağaralar gibi inleyen 

Nasıl unutur nasıl 

Ömründe bir kez olsun 

Halk türküsü dinleyen... 

  Bedri Rahmi Eyüboğlu 

 
 

 

 

 


