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Giriş 

Türkiye’de güçlü bir ataerkillikle şekillenen “erkeklik” sözkonusu olduğunda son yıllarda 

ilk akla gelen, ilk dile getirilen yerlerden biri olarak öne çıkıyor Trabzon. Memleketin her 

köşesinden göç alan İstanbul’un, yüz yıl öncesine kadar efelerin beşiği olan Ege kentlerinin, 

Orta Anadolu bozkırının kalbindeki muhafazakar başkent Ankara’nın, şiddetin her türlüsünün 

neredeyse doğal mekanı haline gelen, kadınların sıklıkla yoğun bir biçimde şiddete maruz 

kaldıkları Güney Doğu Anadolu şehirlerinin, güçlü bir milliyetçi ve dinci dokusu olan 

Erzurum’un, ve hatta “adamlıkta” kendine özgülüğü sürekli vurgulanan Adana’nın yanında 

bile çoğu zaman bir adım öndeymişçesine dile getiriliyor Trabzon erkekliği. Ataerkilliği 

üzerinde uzlaşılan bir “Trabzon erkekliği” imgesi, Doğu Karadenizlilerin yanı sıra Trabzon 

hakkında kulak dolgunluğu olan birçok kimse tarafından son yıllarda yaygın bir biçimde ifade 

ediliyor ve Trabzon son derece ataerkil, “erkek” bir şehir olarak görülüyor. Trabzon, 

neredeyse ekmeği kadar ünlü erkekleriyle anılıyor. 

                                                
1
 Bu metinin temelini oluşturan veriler, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde hazırlamakta olduğum doktora 

tezim için Ağustos 2010 - Ekim 2011 arasında Trabzon’un Merkez ilçesinde, Trabzon’lu 47 erkek 
görüşülenle yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar aracılığıyla yapmış olduğum 
alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışma sırasındaki sabırlı yorumları için tez danışmanım Umut 
Beşpınar’a ve yazının hazırlanmasındaki desteği, yorumları ve önerileri için meslektaşım ve eşim 
Nihan Bozok’a teşekkürü borç bilirim. 
2
 Araştırma Görevlisi, Sosyoloji Bölümü, Artvin Çoruh Üniversitesi. Doktora Adayı, Sosyoloji Bölümü, 

ODTÜ. 
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İşte bu erkek şehir söz konusu olduğunda ataerkil ve nevi şahsına münhasır olduğu 

iddia edilen ve hatta bizatihi aktörlerin kendileri tarafından bile karikatürize bir biçimde 

kendini tekrarlamaktan yorgun düşmüş ifadelerle betimlenen bir “Trabzon erkeği” karşımıza 

çıkıyor. Bu “Trabzon erkeği” söylemi –buna tanık olan ve deneyimleyen öteki toplumsal 

aktörlerin yanı sıra- hem bizzat Trabzon’lu erkek failler tarafından yeniden üretiliyor, hem de 

sözkonusu faillerin erkekliğe dair deneyimlerini ve algılarını şekillendiriyor.  

Trabzonlular, “Trabzonlu olmak” ve “Trabzonspor’un” ardından en çok “Trabzon 

erkeğinden” gurur duyuyor. Birçok Trabzon erkeği tarafından bir yandan şehrin halkının 

milliyetçi, muhafazakar, dindar ve ailesine bağlı özellikleri ön plana çıkarılırken, diğer taraftan 

da müstehzi bir biçimde Nataşaların yer aldığı hikayelerde ayan beyan gururla anlatılan bir 

“Trabzon erkekliği” anlatısı dile getiriliyor. Pekiyi, bu ilk anda çelişkiler yumağıymış gibi 

gözüken durumdan nasıl bir erkeklik çıkıyor? Trabzon erkeği niçin “böyle”3? Belki daha da 

önemlisi, bunun nasıl sonuçları var? 

Trabzon erkekliğinin özgül dışavurumları ve deneyimlenme biçimlerinin ve Trabzon’un 

bir erkek şehir olarak kurulmasının ardında birbiriyle ilişkili üç etmenin, son dönemde özellikle 

etkili olduğu kanısındayım. Bunların ilki, Trabzon’un her geçen gün işsizliğin ve 

yoksullaşmanın arttığı bir kent olması. Günümüzde insanların ancak kıt kanaat geçinmesine 

yeten bölgenin geleneksel tarımsal etkinlikleri çay ve fındık tarımı bir yana bırakılacak 

olunursa Trabzon’da gelir sağlayacak diğer etkinlikler olan balıkçılık gerilemekte, liman 

canlılıktan uzak ve sanayi işletmeleri yok denecek kadar az. Şehrin kamusallığını işsiz, 

umutsuz, şiddet kullanmaktan kaçınmayan ve son derece ataerkil erkekler denetliyor.  

İkincisi, Trabzon’da en çok Trabzon’lu olmak ve Trabzonspor’dan gurur duyuluyor. Bu 

iki noktada, gerilimleri ifade etme tarzları hızla, kolayca birbirine aktarılabilen 

(mikro)milliyetçilik ve Trabzonspor (futbol) taraftarlığı bulunuyor. Gerilimler bazen 

stadyumlarda, bazen de 2000’lerin başlarından günümüze uzanan süreçte yükselişe geçen, 

ve şehirde yaşayanların birçoğunun kol kırılır yen içinde kalır yaklaşımıyla “münferit vakalar” 

olarak değerlendirme eğiliminde olduğu4, sağ5 kalkışmalar aracılığıyla dışa vuruluyor. 

Stadyumlarda da sağ kalkışmalarda da asli aktörler erkekler. Hem sağcılık, hem futbol, hem 

                                                
3
 Trabzon erkekliği hakkında bir çalışma yürüttüğümü duyan birçok kişiden, önce “Trabzon 

erkeği”nden yakınan ardından da müstehzi bir biçimde “Trabzon erkeğini çözmek zordur” minvalinde 
sözler işittim. 
4
 Görüşülenlerin neredeyse tamamı, sağ kalkışmaları böyle değerlendirdi. 

5
 Trabzon’da son dönemdeki milliyetçi, muhafazakar ve İslamcı motivasyonlara dayanan olayları, 

şehirde bu üç yaklaşımın kaygan bir biçimde birbirinin yerini alabilmesi ve aralarında keskin ve kalıcı 
sınırlar olmaması nedeniyle, Bora’nın (2009) izinden giderek genel olarak “sağ” olarak değerlendirmeyi 
tercih ediyorum. 
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de futbol taraftarlığı ataerkilliği ve ataerkil erkeklik kodlarını yüceltiyor ve söylemsel düzlemde 

bunlardan yararlanarak etkin oluyor.  

Üçüncü alan ise 1989’da Türkiye-Gürcistan sınırının açılmasından günümüze değin 

uzanan süreçte eski SSCB ve Doğu Bloku kökenli seks işçileri Nataşalar dolayımıyla, 

cinselliğin –hem yerli, hem de yabancı- kadınların ezilmişlik ve ikincilleştirilmesini topyekun 

pekiştirerek deneyimlenmesi. Nataşalar bir yandan Trabzon erkeğinin ataerkil tahayyüllerini 

gerçekliğe kavuştururken, Trabzon erkeklerinin –ve genel olarak da Trabzon kadınları da 

dahil olmak üzere tüm kentin- cinselliğe ve duygusal bağlanmaya ilişkin kodlarını 

şekillendirdi. Bu üç alan da ataerkil erkeklik kodlarıyla işliyor ve Trabzon erkekliğini 

şekillendiriyor. Tam da bu noktada Trabzon erkeğini anlamaya çalışırken yolumuz “erkeklik 

incelemeleri” alanıyla kesişiyor. Sosyal bilimler dahilinde, “erkeklik” ile ilgili konular, 1980’lerin 

başlarından bu yana, ağırlıklı olarak, (pro)feminist bir alan olarak gelişen “erkeklik 

incelemeleri” dahilinde tartışılıyor. 

Erkeklik incelemeleri “erkekliği” evrensel ve tarih ötesi bir olgu değil, belirli tarihsel ve 

toplumsal koşulların ürünü olarak değerlendirme eğiliminde. Bu alan, kendisinden önceki 

toplumsal cinsiyet çalışmaları, feminist çalışmalar ve queer çalışmaların erkekler ve erkekliği 

ayrı başına bir kuramsal mesele olarak sorunsallaştırmayı ve incelemeyi ihmal ettiğini 

vurgulamakta6. Bu nedenle, ataerkilliği failleri tarafından inşa eden süreçlere, ataerkilliği inşa 

eden faillere ve ondan çıkar sağlayan öznelere ve sözkonusu öznelerin deneyimlerinin, diğer 

bir deyişle bunların kesişim noktasında yer alan erkekler ve erkekliklerin eleştirel bir bakış 

açısıyla incelenmesi gerektiğini savunuyor.  

Ağırlıklı olarak (pro)feminist7 bir patikadan ilerleyerek gelişen erkeklik incelemeleri8, 

erkekleri ataerkilliğin asli failleri olarak değerlendirerek, erkekliklerin eleştirisini yapmaya 

girişti (Bozok, 2009). Son üç onyılda hızla gelişen erkeklik incelemeleri dahilinde, erkeklik 

üzerine birçok ayrıntılı ampirik çalışma yapıldı ve bu görece yeni alanda kuramlar 

geliştirilmeye çalışıldı. Başlangıcından günümüze, Connell’ın ortaya atmış olduğu 

“erkeklikler” üzerine kuramsal fikirleri, gerek alan dahilinde, gerekse de birçok feminist 

çalışmada erkeklik üzerine çalışmalara damgasını vurmuştur.  

                                                
6
 Erkekliğe antropolojinin penceresinden bakan Gutmann’ın ifade ettiği üzere, “yakın zamana kadar 

antropoloji hep erkeklere erkekler hakkında konuşan erkekler barındırdı; fakat “insan biliminde” pek az 
kişi erkekleri erkekler olarak inceledi” (1997, s. 385). Gutmann’ın antropoloji hakkındaki bu sözünün 
sosyal bilimlerin tamamına genellenebileceği kanısındayım. 
7
 Erkeklerin feminizm dahilindeki konumları, ayrı başına bir tartışmanın konusu. Çoğu zaman yaptığım 

gibi, burada da bu polemiği es geçerek, erkeklerin hem feminist, hem de profeminist (feminizmin 
destekçisi) olabileceklerini savunan “(pro)feminist” kavramını tercih ediyorum. Bu konuyla ilgili daha 
ayrıntılı tartışmalar için bkz. Digby, 1998; Gardiner 2002; Murphy, 2004. 
8
 Erkeklik incelemeleri (masculinity studies) alanı, ataerkillikle mücadelede kendini feminist çalışmalar 

ve queer çalışmaların müttefiki olarak kurmaktadır. 
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Connell toplumsal cinsiyet ilişkilerinin durumunu şekillendiren “toplumsal cinsiyet 

rejimleri” bulunduğu fikrini ortaya atar (1999, s. 166). “Toplumsal cinsiyet rejimi”, belirli 

tarihsel koşulların ürünü olan erkek egemen iktidar örüntüleridir (age., s. 140).  Toplumsal 

cinsiyet rejimleri zamansal, mekansal ve kültürel farklılaşma gösterirler. Erkek egemenliği, 

farklı toplumsal cinsiyet rejimlerinde  farklı stratejiler aracılığıyla inşa edilir. Farklılaşan bu 

stratejiler, hem ataerkilliğin farklı deneyimlenme biçimlerini, hem de Connell’ın evrensel ve 

değişmez olmadığına vurgu yaptığı farklı erkeklik tiplerini, diğer bir deyişle “erkeklikleri” 

doğurur. “Erkeklikler” fikri, erkek egemenliğinin farklı toplumsal cinsiyet rejimlerinde, farklı 

şekillerde, toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair farklı konfigürasyonlar aracılığıyla kurulduğunu 

vurgulamaktadır9.  

Ataerkil toplumsal cinsiyet ilişkilerini anlamak için, erkekliklerin toplumsal cinsiyet 

rejimlerinde farklı konfigürasyonlar aracılığıyla nasıl (yeniden) inşa edildiğine bakmak gerekir. 

Bu bağlamda toplumsal cinsiyet ilişkilerini inşa eden konfigürasyonları dikkate alarak 

“Trabzon erkekliğine” bakmak, bir yandan günümüzdeki Trabzon’u anlamak, öte yandan da 

genel olarak erkeklikleri anlamak için önemli bir anahtar sunuyor. Trabzon erkekliği, bir 

yandan ülkedeki başka erkekliklerle kesişiyor, diğer yandan da kendi özgül kültürel ve 

toplumsal özellikleri nedeniyle farklılaşıyor. Bu erkekliğin, bir taraftan Türkiye ve 

Ortadoğu’daki10 erkekliklerle ortaklaşan yanları var. Ekonomiyi, sporu, siyaseti, cinselliği, 

aileyi, evi, kamusal alanı ve sokakları içine alarak kendilerini kuran Trabzon erkeklikleri 

Trabzon şehrini de erkek bir şehir olarak sunuyor11. Diğer yandan da Trabzon erkekliği, genel 

olarak Doğu Karadeniz ve özelde de şehre özgü onu diğer yerlerden farklılaştıran 

dinamiklerin ilişkiselliği sonucunda, görece özgül bir erkeklik tipi olarak kuruluyor.  

Bu yazıda Trabzon erkekliğini inşa eden başlıca etmenler ele alınacak. İlk olarak 

Trabzon’un son dönemde yoksullaşması tartışılacak. Trabzon’un işsiz ve gelecekten umudu 

olmayan erkeklerinin kamusal alan üzerindeki denetimleri ve kenti erkek bir şehir olarak nasıl 

kurdukları ortaya konmaya çalışılacak. Ardından, milliyetçilik ve -Trabzonspor özelinde- 

futbol taraftarlığının erkeklikle ilişkisi ele alınacak.  Son olarak da Gürcistan-Türkiye sınırının 

açıldığı 1989’dan günümüze uzanan süreçte, eski SSCB ve Doğu Bloku kökenli yabancı 

seks işçileri Nataşalarla ilişkilerde Trabzon erkekliğinin cinsel ve duygusal bağlanıma ilişkin 

kodlarının toplumsal olarak nasıl inşa edildiği tartışılacak. Bu süreç boyunca hem Nataşalar, 

hem de Trabzon kadınları ezildi ve insanlık dışı muamele gördü. Yakın tarihteki bu üç 

                                                
9
 Buradaki “ler” eki erkekliğin tek biçimli olmadığı hususuna ve erkeklik hallerinin çoğul inşa ve temsil 

edilme biçimlerine vurgu yapmaktadır. 
10

 Diğer bir deyişle Kandiyoti’nin “ataerkil hat” olarak adlandırdığı bölge (bkz. Kandiyoti, 1988; 
Moghadam, 1993). 
11

 Çünkü erkekliğin kurulma, anlatılma ve temsil biçimleri hayatın ve şehrin tüm alanlarını kendi 
hizmetinde görüyor. Erkekliği kurmada devreye giren bu istilacı dil, şehrin temsilini ve sunumunu da 
kaçınılmaz olarak erkekleştiriyor. 



5 

toplumsal olay, günümüz Trabzon erkekliğini kurarken, Trabzon’daki ataerkil örüntüleri 

şekillendirdi. Birbiriyle kesişen ve birbirini etkileyen bu etmenlerin Trabzon erkekliği 

üzerindeki etkisini anlamaya çalışmanın, Trabzon’u da anlamaya katkı sağlayacağı 

inancındayım. 

 

Yoksullaşan Trabzon’un Erkekleri ve Onların Mekanları 

Trabzon kenti geçmişten günümüze Doğu Karadeniz’in de facto merkezi konumunda 

olageldi12 (Emiroğlu, 2009). Fakat şehir artan işsizlikle birlikte git gide yoksullaşmakta ve 

günümüzde ekonomik olarak güçlü olmaktan uzak durumda (TUİK, 2011 a). TUİK’in hane 

halkı işgücü  istatistiklerinde Trabzon ve Doğu Karadeniz’deki işsizlik oranı Türkiye 

ortalamasının altında13. Lakin bölgedeki istihdamın sektörlere göre dağılımına bakıldığında 

bölgede tarımsal istihdamın, sanayinin yaklaşık iki katı olduğu görülüyor. Benzer bir biçimde, 

bölgedeki  tarımsal istihdam oranları Türkiye genelindeki oranların yaklaşık iki katı ve sanayi 

istihdam oranları ülke genelinin yaklaşık yarısı14. Bölgenin15 en önemli özelliklerinden biri, 

Türkiye’deki gelişmelere paralel bir biçimde, genç işsizliğinin her geçen gün daha da 

artması16.  

İşsizlik ve yoksullaşma günümüzde Trabzon için o kadar kritik ki, son on yıldaki iktidar 

partisi AKP’nin 2011 seçimindeki milletvekili adaylarından, halihazırdaki Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Erdoğan Bayraktar, seçim öncesinde Trabzon’un en önemli sorununun işsizlik 

olduğunu vurguladı17. Benzer bir biçimde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri 

Hakan Gürhan, kendisiyle Mayıs 2011’de yapılan görüşmede, şehirde sanayinin yok 

denecek kadar zayıf, limanın canlılıktan uzak ve tarımsal etkinliklerin de oldukça yetersiz 

olduğunu, şehrin ekonomik alandaki yegane umudu olarak turizmi gördüklerini belirtti. Alt, 

                                                
12

 Trabzon, yaygın kanının aksine, bir “büyükşehir” değildir. 
13

 TUİK’e göre tarım dışı işsizlik oranı 2010’da Türkiye’de %14,8 iken Trabzon ve Doğu Karadeniz’i 
içine alan TR90 bölgesinde bu oran %12,5 (TUİK, 2011a). 
14

 Bu oranlar 2010 istatistiklerine göre şöyle: Türkiye genelinde tarımsal istihdam oranı %25,2  sanayi 
26,2 ve hizmet sektörü %48,6; Trabzon ve Doğu Karadeniz’i içine alan TR90 bölgesinde ise tarımsal 
istihdam %54,7 sanayi %12,7 ve hizmet sektörü %32,6 (TUİK, 2011a). 
15

 TUİK, Doğu Karadeniz’e ilişkin veriyi Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerini 
içeren “Doğu Karadeniz” bölgesi çerçevesinde vermektedir. 
16

 2010 Yılında, Doğu Karadeniz’de (TUİK raporunda geçen TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, 
Artvin, Gümüşhane bölgesinde) 15-19 yaş arası işsizlik %11.5, 20-24 yaş arası işsizlik oranı ise 
%22.9’dur. 
http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?isgucudb2=&ENVID=isgucudb2Env&report=issiz_oran_we
b_tur_top_nuts.RDF&desformat=pdf&p_tur=1&p_duzey=2&p_nuts=nuts2&p_kod=2&p_yas=15&p_ya
s1=999&p_x=kod_genyasgr&p_x1=1&p_x2=2&p_x3=3&p_x4=4&p_x5=5&p_x6=6&p_x7=7&p_x8=8&
p_x9=9&p_x10=10&p_x11=11&p_x12=12&p_x13=13&p_x14=14&p_YIL1E=2010&p_YIL2E=2009&p_
YIL3E=2008&p_YIL4E=2007&p_YIL5E=2006&p_N1=19 
17

 http://www.sondakika.com/haber-erdogan-bayraktar-trabzon-da-birinci-onceligimiz-2745997/ 
(18.12.2011’de erişildi.) 
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orta veya üst sınıf olsun ya da sağcı veya solcu olsun hiç fark etmiyor, görüşülenler en çok 

işsizlikten veya iş imkanlarının sınırlı oluşundan yakınıyorlar. Ne Karadeniz Sahil Yolu18, ne 

Trabzon Limanı, ne Trabzon Havalimanı, ne de canlılık getirmesi umulan turizm ve/ya 2010 

yılında açılan özel Avrasya Üniversitesi’nin ekonomik canlanmaya katkıda bulunmaya 

yetmediği anlatılıyor. İşsizlik, sokaklarda erkeklerin varlığını olanaklı ve son derece görünür 

kılıyor.   

Trabzon’da işsiz erkekler, günümüzde, merkezdeki başlıca yaya alanları olan Atatürk 

Meydanı, Uzun Sokak, Kunduracılar Sokak, Maraş Caddesi ve sahil boyunca gün boyu volta 

atıyor, geçenleri izliyor, bir bardak çayla –kimi zaman tek başına- saatler boyu vakit 

öldürüyorlar. Böylece şehrin göbeğinde erkeklerin denetiminde, erkek egemen ve –tamamen 

olmasa da- ağırlıklı olarak eştoplumsal19 bir kamusallık gerçekleşiyor. Trabzon’da –elbette 

istisnalar dışında- esnaflar erkek, kahvehanelerde vakit öldürenler erkek, çay bahçelerinde 

oturanlar erkek, amatör küme maçlarını izleyenler erkek, sokaklarda volta atanlar erkek, 

gece dolaşanlar erkek, linç girişimlerine katılanlar erkek, alışveriş merkezlerinde öbek öbek 

zaman öldürenler erkek… 

Trabzon kahvehaneleri diğer yerlerden farklı değil. Çalışsın veya çalışmasın, erkeklerin 

diğer erkeklerle birlikte zaman geçirdikleri, kadınların giremediği eştoplumsal mekanlar 

buraları. Ataerkil Trabzon erkeğinin gözünde dünyanın ve kadınların baskısından uzaktaki bu 

sığınaklarında erkekler kağıt oynayarak, muhabbet ederek, haftasonları televizyondan maç 

ve atyarışı seyrederek vakit öldürüyorlar. Kahvehaneler günün ilk saatlerinden itibaren hep 

dolu. Erkekler güne kahvehanede başlayıp günü kahvehanede bitiriyorlar. 

                                                
18

 Karadeniz Sahil Yolu’nun inşaatı 2007 yılında tamamlanmıştır. 
19

 “Eştoplumsal” sözcüğünü İngilizce’deki aynı cinsiyetten bireylerin bir araya geldiği toplumsallık ve 
toplumsal ilişkiler anlamındaki “homosocial” kavramının karşılığı olarak kullanıyorum. 
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Resim 1: Atatürk Meydanı'ndaki çay bahçesinde vakit geçiren erkekler, Ekim 2010. Trabzon 

Meydanı’nın görünümü, 2011’de yapılan yeni düzenlemeyle günümüzde değişmiş olsa da çay 

bahçelerindeki erkek erkeğe toplumsallık şu anda da fotoğraftakinden pek farklı değil. 

Trabzonlu kadınlar kamusal alanlarda pek az gözüküyorlar ve/ya buralarda erkeklerden 

çok daha sınırlı sürelerde zaman geçiriyorlar. Erkeklerden farklı olarak kadınlar uzun saatler 

boyunca şehir meydanında oturmuyorlar, yalnız başlarına dolaşmıyorlar, yanlarında kocaları 

olmadıkça gece sokağa çıkmıyorlar. Sokaktaki kadın hallerinin istisnasını Türkiye’nin diğer 

yerlerinde olduğu gibi öğrenciler oluşturuyor. Eşcinseller ve daha genel anlamda queer20 

bireylerin görünürlüğü ise söz konusu bile değil21. 

İlk bakışta tamamen erkeklerin egemenliğinde bir şehir meydanı görmüyoruz. 

Meydanda kadınlar gündüzleri hep var. Ancak kadınların meydanda nasıl varolduklarına 

dikkatlice bakınca, kadınların kamusal alanda nasıl varolacaklarını belirleyen ataerkil 

örüntüler su yüzüne çıkıyor. Kadınlar yaya alanlarından geçtikleri zaman bile bu, erkeklerin 

                                                
20

 “Queer” kavramını heteronormatif olmayan tüm cinsel yönelimleri kapsayacak şekilde kullanıyorum. 
21

 Ülkenin ilk açık eşcinsel futbol hakemi Halil İbrahim Dinçdağ Trabzonlu olmasına ve bu bölgede 
hakemlik yapmasına karşın bu böyle. Kendisiyle yaptığım görüşmede Dinçdağ, kendi “durumunu” 
birçok insanın bilmesine karşın, bu durumun görmezden gelindiğini belirtti. Trabzon’da heteroseksüel 
olmamak o denli kabul edilemez görülüyor ki, bu hiç yokmuş gibi tutum takınmaya çalışılıyor. 
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denetiminde, erkek bakışının altında gerçekleşiyor. Sağlı sollu mağazaların yer aldığı Uzun 

Sokak, bir erkek koridoru gibi. Gerek esnaf, gerekse de sokaktaki banklarda oturan gençler 

ve işsizler gelip geçenleri dikkatli bakışlarla izliyorlar. Kadınlar buradan geçerken fazla 

oyalanmamaya çalışıyorlar. Öğrenciler bir kenara bırakılacak olunursa, sokaktaki kadınların 

çoğunu çocuklarının elinden tutan kadınlar oluşturuyor. Şehir merkezi yerli kadınların alanı 

olarak görülmüyor ve herkes bunun farkında. 

İşsiz erkeklerin yoğun bir biçimde görünür oldukları mekanlardan biri de alışveriş 

merkezleri. Trabzon’da son yıllarda yapılan alışveriş merkezlerinde erkekler gruplar halinde  

dolaşarak vakit geçiriyorlar. Bu erkekler çoğu zaman ne alışveriş yapıyorlar, ne de –kırk yılın 

başı içilen bir bardak çayı saymayacak olursak- bir şey yiyip içiyorlar. Örneğin Forum 

Trabzon Alışveriş Merkezi’nin Karadeniz’e bakan terasında günün her saatinde hiçbir şey 

yapmaksızın oturan tek başına erkeklere veya saatlerce gevezelik eden erkek gruplarına 

rastlamak mümkün. Bu alışveriş merkezlerinde kadınların sadece beraberlerindeki 

çocuklarıyla ve/ya kocalarıyla zaman geçirdiğini ve yine istisnaların öğrenciler olduğunu 

söylemeye gerek var mı…  

Çalışma sırasında birçok görüşülen, Trabzon’a dair bilindik klişeleri tekrarlar bir biçimde 

yerli kadınlar tarlada ve/ya çay bahçelerinde çalışırken, erkeklerin ise çalışmadığı ve vakit 

öldürdüğünü gururla anlattı. Kentin insanlarının kıt kanaat de olsa geçinmelerini sağlayan 

etkinlik, yazdan yaza çalışmayı gerektiren çay –ve bir ölçüde de fındık- tarımı. Bu alanlarda 

da yerli erkekler bunları “kadın işi” olarak değerlendirerek, bu işleri kadınlara yaptırmayı 

tercih ediyorlar. Zaten çalışsın veya çalışmasın, işi olsun veya olmasın paranın denetimi 

erkeklerin elinde.  

Trabzon, son yıllarda genel olarak yoksullaşan bir kent. Emiroğlu’nun da işaret ettiği 

üzere, geçmişten beri süregelen ataerkil bir kültürel dokusu var (2009). Nataşalarla girdikleri 

ilişkilerde cinselliğini yaşamaya çalışan da, aileden en kutsal varlık diye bahseden de, seks 

işçilerine kocalarını kaptırmamak isteyen kadınların güzellik salonlarına akın etmesini kadının 

yararına bir şey olarak değerlendiren de ve en önemlisi bu ilişkilerin aslında kadınları –ve 

ailelerini- ezdiğini umursamayan da işte Trabzon’un erkekleri. İşsizlik, halihazırdaki ataerkil 

yapıyı pekiştiriyor. Erkekleri daha fazla şiddet kullanmaya yatkın, daha agresif, daha baskıcı, 

görüştüğüm Trabzon’lu erkeklerin neredeyse tamamının ortak ifadesiyle “çabuk parlayan” 

bireyler haline getiriyor. Öncü’nün bundan yaklaşık on yıl önce işaret ettiği üzere, işsizlik 

erkeklerin faşizan davranmalarını körüklüyor (2002).  
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“En Büyük Lazlar, Başka Büyük Yok”tan “Bize Her Yer Trabzon”a: Futbol, Sağ ve 

Trabzon Erkekliği  

Trabzon, ne futboldan ne de son dönemde milliyetçi yönü ağır basan bir sağcılıktan 

ayrı düşünülemeyecek bir şehir. Futbol ve sağcılık birbirini besliyor: bazen iç içe geçiyor, 

şehirde bazen biri, baden de diğeri insanları peşinden sürüklüyor. Bunların taşıyıcıları ve 

failleri ise çok büyük çoğunlukla erkekler.  Son yıllarda artan ve sıradanlaşan sağ kalkışmalar 

ve futbol taraftarlığı kol kola varoluyor. Koçak’ın da işaret ettiği gibi, “futbol, milliyetçiliğin av 

sahalarından biri” (2010, s. 28). Yakın dönemde, şehrin en büyük takımı Trabzonspor’un 

mikromilliyetçi sloganı “bize her yer Trabzon”, Hrant Dink’in milliyetçi katili Ogün Samast’ın 

beyaz beresini sahiplenen Trabzonspor taraftarları ve Trabzonspor hakkında son dönemde 

yayımlanan birçok kitaptaki22 milliyetçi vurguda görüldüğü üzere şehirde sağ ve futbol 

birbiriyle oldukça yakın ilişkili bir biçimde varoluyor. Sağ ve futbol arasındaki bu ilişkinin, 

futbol stadyumlarının kitle ruhunun taşıyıcısı olma23 niteliğini ortaya koyduğu kanısındayım.  

Ancak Trabzon’da futbol basitçe sağcılık ile açıklanamayacak bir olgu. Şehrin 

dokusuna sinen, neredeyse sokaklarda her yerde, konuşulan her Trabzonluda karşılaşılan 

bir olgu Trabzonspor taraftarlığı. Yoksullaşan, artık mitoslaşmış olan eski görkemini yitiren 

şehrin en büyük gurur kaynağı konumunda. Bu gurur, Emiroğlu’nun (2009) tarihsel 

nedenlerini etraflıca tartıştığı yerel gururun ulusal ve yerel düzeydeki milliyetçi 

tezahürlerinden, futbolda Trabzonspor’un 1975-1984 arasındaki “altı defa şampiyon” ve/ya 

“dördüncü büyük” olma24 niteliğini taşıma söylemi arasında gidip gelen akışkan bir özelliğe 

sahip. Hakim mikromilliyetçi hal, stadyumlardaki yukarıda andığım “beyaz bere” tavrından 

sağ kalkışmalara rahatlıkla geçiş gösterebilmekte. Futbol ve sağ, insanları birleştirmek, bir 

araya getirmek, pervasızlık, saldırganlık ve görüştüğüm tüm Trabzonluların “çabuk parlamak” 

olarak dile getirdikleri agresif olmak gibi konularda ortaklaşıyor ve Trabzon erkekliğinde vücut 

buluyor. Trabzonspor’un maçı olduğu zaman, merkezdeki bütün sokaklar maç saati 

yaklaştıkça, hızla takımın renkleri olan bordo-maviye dönüyor. Bu, sadece asılan bayraklarla 

ilgili değil, kamusallığın bordo-mavi formalar giyen insanlarca kuruluyor olmasından da 

kaynaklanıyor. Böylece futbolun en bilinen özelliklerinden biri olan tektipleştiren, rakip takımı 

destekleyenlerden –yani yabancılardan- ayıran, rakibi ulusal bir düşmanmış gibi 

                                                
22

 Örn. Çelik 2010; 2008. 
23

 Koçak, 2010, s. 29. 
24

 Bilindiği üzere, Trabzonspor 1975-1976 sezonu ile 1983-1984 sezonu arasında birinci ligde altı kez 
şampiyon olmuş, İstanbul takımları dışında birinci lig takımları arasında şampiyon olma başarısını 
gösteren ilk Anadolu takımı olma başarısını göstermiştir. 
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kurgulayarak onu ezmeye yönelik25, bölünmez bir birlik hissiyatı içinde kendini gerçekleştiren 

erkek dayanışması vücut buluyor.   

Görüşülen Trabzon erkeklerinin, Trabzonspor’u niçin böyle büyük bir coşkuyla 

destekledikleri sorusuna verdikleri ortak yanıt, futbolun şehrin tek eğlencesi, Trabzonspor’un 

da şehrin en büyük gurur kaynağı olduğu yönünde. Trabzon’da öteden beri sağcılığın kayda 

değer bir güç sahibi olduğu açık. Futbol takımlarının başarıları ulusal gurura benzer bir his 

yaratarak Trabzonlular için yerel düzlemde bu milliyetçiliği besliyor. Ancak sağın Trabzonspor 

taraftarlığındaki dışavurumu, yakın geçmişte bile oldukça kritik bir biçimde kabuk değiştirmiş 

durumda. Bora ve Erdoğan’ın işaret ettikleri üzere, “80’lerin ortalarında Trabzonsporluların 

İnönü Stadyumu tribünlerine astığı “En Büyük Lazlar – Başka Büyük Yok!”26 pankartı… 

Trabzonspor’un büyük takım ve böylelikle de ‘milli değer’ haline gelmesini” sağladı (2004, s. 

227). Pankart, yazarların da vurguladıkları üzere, “Türkiye’nin her yeri herkesindir” fikrinin 

altını çiziyor (age. 226). Trabzon şehri, 1980’lerde yerel değil ulusal ölçekte varolduğunu 

kanıtlamaya çalışıyor. O dönem bir etnik kimlik olarak değerlendirilmeyerek yaygın konuşma 

dilinde bütün Doğu Karadenizlilere atfedilen “Laz” olarak nitelendirilerek, Trabzonluluğun 

Türk ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmaya çalışılıyor. Kuşkusuz, bu 

slogan, milliyetçiliğin Cumhuriyetin kuruluşundan beri ifade edilen halini yansıtıyor. Sağın 

1990’lardan itibaren yaşadığı yükseliş27, Trabzon’da milliyetçiliğin de kabuk değiştirmesine 

yol açtı. Bu yeni hal, mikromilliyetçiliğin beslediği bir vurgu barındırıyor. Trabzonspor’un ülke 

çapında ün kazanan son dönemdeki ünlü sloganı “Bize Her Yer Trabzon” işte bunun 

yansıması. 1980’lerde “En Büyük Lazlar – Başka Büyük Yok!” pankartında Trabzon 

Türkiye’nin bir parçası olarak görülürken, 2000’lerden itibaren, “Bize Her Yer Trabzon” 

sloganında bu tersine dönüyor ve mikromilliyetçi vurguyla Türkiye’nin ve dünyanın her yerinin 

metaforik bir biçimde Trabzon’un bir parçası olduğu vurgusu öne çıkartılıyor. Burada gözden 

kaçırılmaması gereken bir diğer nokta, Trabzonlular Laz fıkralarındaki Temel ve Dursun’un 

kestirmeden aklını, cinsel gücünü, ataerkil yapısını ne kadar kabul edilebilir bir şey olarak 

görüyorlarsa, “Laz” sözcüğünün son dönemde taşıdığı etnik imadan, bu imanın bir Laz dili ve 

kültürü ile içinin doldurulmasından bir o kadar uzak duruyorlar. Dolayısıyla, Trabzonspor’un 

sloganı konjonktürel olarak değişiyor ve Lazlık vurgusu yerini Trabzonluluk vurgusuna ve 

gururuna bırakıyor. 

Trabzonspor’un yerel düzlemde bu denli derin bir biçimde kabul görmesinin temel 

nedenlerinden biri de, İstanbul kulüplerinden farklı olarak birçok Anadolu kulübü için geçerli 

olduğu üzere, kulübün şehrin ve şehir insanının organik bir parçası olarak görülmesi. 

                                                
25

 Bora, 2010. 
26

 İtalik bana ait. 
27

 Bu yükseliş, önce milliyetçilik ardından da İslamcılık olarak gerçekleşmiştir. 
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Şampiyonlukların yaşandığı 1980’lerin ortasına kadar uzanan dönemde bu durum somut bir 

gerçekliği bulunmaktaydı. O dönem Trabzonspor’da oynayan Şenol Güneş ve Ali Kemal 

Denizci üzerine (oto)biyografik anlatılarda da görüldüğü üzere, futbolcular sadece şehrin 

değil, “bizim mahallenin çocuğu” olarak görülüyordu (Dilek, 2009; Güneş, 2009). Şehir ve –

gerçekte profesyonel olan- futbolcular arasında karşılıklı bir sorumluluk duygusu hakimdi. 

Taraftarlarla aynı sokaklarda büyüyen, aynı tencereye kaşık sallayan28, birçoğuyla halen 

devam eden yüz yüze ve yakın ilişkileri bulunan futbolcular kendilerini “besleyen” şehre karşı 

bir aidiyet, bağlılık ve sorumluluk hissediyorlardı. Birçoğu lümpen kökenlerden gelen ve 

oldukça ataerkil olan bu futbolcular ile onları destekleyen Trabzon erkeği arasındaki sınıfsal 

fark yok denecek kadar önemsizdi.  

Trabzon’da futbolun yerel kaynaklardan beslendiğine yapılan bu vurgu, günümüzün 

endüstriyel futbolu içinde kimlik inşasına yardımcı olan bir mitos olarak varlığını sürdürüyor29. 

Böylece futbolcular Trabzon erkeğinin başarıya ve zafere yönelik ideallerini gerçekleştirecek 

kahramanlar olarak görülüyor. Bu, Erdoğan’ın da vurguladığı “milli kimliğin kuruluşunda etkin, 

saldırgan ve güçlü erkeklik mitinin cisimleşmesinde” (1993), hem de futbol aracılığıyla 

Trabzon erkekliğinin dayanışmacı, milli/yerel değerler ekseninde bir araya gelen bir “hayali 

cemaat”30 şeklinde, “biz” olarak kurulmasını sağlıyor.  

Öte yandan, yerel kimliğe yapılan vurgunun bu denli yoğun olduğu günümüzde 

Trabzon erkekleri için futbol sadece Trabzonspor ile de sınırlı değil. Şehirde yaz kış hem 

profesyonel ligleri hem de amatör ligleri tutkuyla izleyen birçok erkek var. Şehirde futbol 

büyük bir tutku halinde yaşanıyor. Bu tutku o denli güçlü ki, Faroz’lu31 bir görüşmecinin 

mecazi ifadesiyle, “Trabzonspor kaybedince şehirdeki insanlar bir hafta karılarıyla birlikte 

olmuyorlar”. 

İşsiz erkeklerin en çok zaman geçirdikleri yerlerden biri futbol stadyumları. Trabzon’da 

futbola ilgi yıllardır birinci ligde32 yer alan Trabzonspor’la sınırlı değil33. Trabzonspor kadar, 

günümüzde bölgesel ve ulusal başarılara sahip olan ikinci lig, üçüncü lig ve amatör liglerdeki 

                                                
28

 Dilek’in Ali Kemal Denizci’ye ilişkin biyografik anlatısındaki yoksulluk vurgusu çarpıcıdır (2009). 
29

 Trabzonspor geçmişte tamamı Trabzon doğumlu futbolculardan oluşan bir takımdı. Bugün de şehrin 
takımı olma vurgusuyla, yerli futbolcularla altyapısını güçlü tutmaya gayret ediyor. Fakat geçmiştekinin 
aksine, günümüzde takımın endüstriyel futbolun bir parçası haline gelmesiyle, birinci ligde oynayan 
takımdaki Trabzon doğumlu oyuncu sayısı bir elin parmaklarından az. 
30

 Anderson, 2004. 
31

 Trabzon sahilinde yer alan Faroz, son yıllardaki kolbastının yanı sıra ve –bundan daha önemli 
olarak- kuruluş döneminde uzun süre Trabzonspor altyapısı üzerinde etkili olan mahalleler “Faroz, 
Sotka, Arafilboyu” üçlüsünden biri olan ve Trabzonspor’un stadyumu Hüseyin Avni Aker’e ev sahipliği 
yapan köklü bir balıkçı mahallesi olmasıyla öne çıkıyor. 
32

 Futbolda eskiden “birinci lig” olarak bilinen en üst düzey profesyonel kümenin adı son yıllarda 
sponsorluk anlaşmalarıyla birkaç kez değişti. Burada mesele bunun resmi adı olmadığı için, eski usul 
seviyeleri belirten “birinci lig”, “ikinci lig”, “üçüncü lig” ve “amatör ligler” ifadelerini tercih ediyorum. 
33

 Trabzon’da futbolun Trabzonspor’un kurulduğu 1967 öncesindeki tarihi için bkz. Tunç, 2011. 
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İdmangücü, İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor, Necmiati, Yalıspor, Arsinspor ve 1461 

Trabzon gibi takımlarıyla da tanınıyor. Özellikle işsiz erkeklerin bir araya geldiği başlıca 

toplumsallaşma ve eğlence alanlarından biri bu takımların maçları. Genci yaşlısı, çoğu işsiz 

ve yoksul birçok erkek, yaz kış, yağmur çamur demeden bu takımların maçlarını izliyor.  
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Resim 2: Sağ arkada tribünleri görülen Avni Aker Stadyumu'nun yanında yer alan Yavuz Selim 

Stadyumu’nda amatör maçları izleyerek vakit öldüren, gelip geçen erkekler, Ocak 2011. 
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Futbol maçları çevresinde oluşan toplumsallık erkek erkeğe ve son derece 

eştoplumsal. Kadınlar erkekleştikleri takdirde, birinci lig maçlarındaki varlıkları tolere ediliyor 

(hatta az da olsa bu durum destekleniyor); fakat alt liglerdeki maçların oynandığı 

stadyumlarda böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü buraları erkek sertliğinin ve 

dayanıklılığının sergilendiği ve tezahüratlar altında kışkırtıldığı alanlar. Buraları işsiz ve 

yoksul erkeklere hayatın altından kalkamadıkları baskıları karşısında bir tür ferahlama alanı 

gibi geliyor. Örneğin, Trabzon Avni Aker Stadyumu’nun hemen yanında yer alan Yavuz Selim 

Stadyumu’nda yaşlı erkekler kışın soğuk ve yağışlı havalarda bile sabahtan akşama birbirinin 

peşi sıra oynanan amatör maçları aralıksız, saatlerce tezahürat yaparak izliyorlar. Erkekler 

buraları o kadar kendi dünyaları belliyorlar ki, amatör küme maçları sırasında kendi 

aralarında konuşurken, taraftarı olmadıkları takımların futbolculardan bile kendi ailelerine 

mensup bireylermiş gibi bahsediyorlar. Futbol bir erkek oyunu ve futbolcular –sanki- 

erkeklerin hayallerini gerçekleştiren aile bireyleri. Stadyumlardaki bu erkek toplumsallığında, 

Trabzon erkekliği, sertlik, dayanıklılık, hırs, gençlik, fiziksel kuvvet ve erkek dayanışmasının 

yüceltilmesi ve küfürlerde kadının aşağılanması gibi faşizan ve ataerkil vurgularla yeniden 

inşa ediliyor.  

İşte bu toplumsal doku içinde, Trabzon erkekleri futbolda olduğu kadar, son dönemdeki 

milliyetçi niteliği ağır basan sağ kalkışmalarda da eyleme geçiyorlar. Akal’ın da işaret ettiği 

üzere, sıklıkla şiddete başvurulan, çokça kan akan sağ eylemler hiç de yeni değil; 

Trabzon’un böyle bir geçmişinde, hafızasında bu deneyimler ver (2009). Günümüzde de bu 

sağ kalkışmalar devam ediyor. Bu yazının son şeklini aldığı 2011 sonu itibariyle son 

dönemdeki sağ kalkışmaların en bilinenleri, Ekim 2004’te şehir merkezindeki McDonalds’ın 

Yasin Hayal tarafından bombalanması; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) 2004’te 

Yrd. Doç. Dr. Hicabi Cındık’ın, 2005’te Prof. Saadettin Güner ve oğlunun açılan ateş sonucu 

öldürülmesi; Nisan 2005’te bildiri dağıtmak isteyen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yakınları 

Derneği (TAYAD) üyelerinin şehir merkezinde binlerce kişi tarafından linç edilmeye 

çalışılması; Ağustos 2005’te Maçka’da yakalanan üç PKK militanına yönelik linç girişimi; 

Ocak 2006’da Doğulu işçilerin gittiği çay ocağına molotofkokteyli atılması; Ocak 2006’da 

MHP İl Başkanlığı önüne bomba konulması; Ocak 2006’da Trabzonsporlu futbolcular Fatih 

Tekke ve Gökdeniz Karadeniz'in eşlerinin otomobillerinin kurşunlanması; Şubat 2006’da 

Sancta Maria Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro’nun kilisesinde 16 yaşındaki bir genç 

tarafından vurularak öldürülmesi; Ocak 2007’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

Hrant Dink’in -İstanbul’da- Trabzon’lu Ogün Samast tarafından öldürülmesi; Ocak 2011’de 

Muhteşem Süleyman dizisi protestosu; Mayıs 2011’de sokak tiyatrosu yapmak isteyen 

gençlere yönelik saldırı ve son olarak da Mayıs 2011’de Trabzonspor taraftarlarının şehir 

merkezindeki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) seçim bürolarını taşlamaları.  
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Elias, milli maçların, uluslararası gerilimlerin giderilmesi için olukça iyi bir “supap” 

olduğunu vurguluyor34. Bu fikrin ulusal ölçek için de geçerli olduğu kanısındayım. Stadyumlar, 

ulusal ölçekteki gerilimlerin kabul edilebilir yollardan dışa vurulması için de önemli bir araç. 

Trabzon özelinde, sağ  ideolojiler, çoğu zaman yerel düzlemde Trabzonspor, tribünleri ve 

taraftarları aracılığıyla dışa vuruyor. Stadyumların çevresindeki onca kavgaya ve holiganizme 

karşın, futbol aslında oldukça tehlikesiz bir supap. Gerilimler bezen stadyumlarda, bazen de  

sağ kalkışmalar olarak dışa vuruluyor.  

 

Nataşalar, Trabzonlu Kadınlar ve Trabzon Erkekliği 

“İnsanlar gerçekten kadınları alıp-satabilir ve bununla yaşamaya devam edebilir mi?  

Bazen burada oturup, gerçekten başımdan bütün bunların geçip geçmediğini,  

ve nasıl olup da bunların gerçekleşmesinin mümkün olabildiğini kendime soruyorum.” 

İsrail’de fuhşa zorlanan, dövülen, ve tecavüze uğrayan Ukraynalı bir kadın
35

 

 

Eski SSCB ve Doğu Bloku kökenli seks işçileri Nataşalar36 ve onların çevresinde 

gerçekleşen seks ticareti, Hughes’un da işaret ettiği üzere en yoğun sömürünün gerçekleştiği 

alanlardan biri (2000, s. 625). Son yirmi yılda Trabzon erkekliğinin cinselliğe ilişkin 

deneyimlerinde ve daha da önemlisi Trabzonlu erkeklerin bugün cinselliklerini nasıl 

kurduklarında, Nataşalar ve onlara ilişkin anlatıların önemli bir yeri bulunuyor. Günümüz 

Trabzon erkeklerinin, duygusal ve cinsel tahayyüllerini oluşturan yakın tarihteki en kritik 

momentlerden biri, Nataşalarla yaşananlar ve bunlara ilişkin günümüzdeki anlatılar.  

Türkiye-Gürcistan sınırının 1989’daki açılışından, sınırlı bir bölgeye itilerek –tamamen 

ortadan kalkmasa da- polisiye ve adli önlemler sonucu görünürlüğünün azalmaya başladığı 

2007-2008’e37 değin en hareketli dönemini yaşayan süreçte Trabzon’da Nataşalarla 

yaşananlar şehrin toplumsallığında önemli bir yer kapladı38. Nataşaların etkisini, Trabzon 

erkeğinin yabancı seks işçileri ile birlikte olmasıyla –diğer bir deyişle erkeklerin basit bir 

biçimde fuhşa yönelmesiyle- sınırlandırmamak gerekir. Trabzon’da toplumsal cinsiyet 

ilişkilerinde izleri bugün de hissedilen kayda değer bir sarsılma yaşanmıştır. Bu etkiler 

                                                
34

 Elias’tan aktaran, Bora ve Erdoğan, 2004, ss. 233-234. 
35

 Specter’dan aktaran Hughes, 2000, s. 625. 
36

 Gülçür ve İlkkaracan, “Nataşa” adlandırmasının benzer bir anlamda İsrail, Britanya ve ABD’de de 
yaygın olarak kullanıldığını belirtmektedirler (2002, s. 414). 
37

 Bu tarihler net ve kesin olmayan bir biçimde anlatılıyor. Kimi Trabzonlular Nataşaların 2005 gibi ve 
bazıları da 2007-2008’de polisiye önlemler ve baskılarla tamamen ortadan kalktıklarını söylüyor.  
38

 Hatta yerel ölçekte kalmayıp, ülke basınında da geleneksel ve ataerkil görülen Trabzon erkeğine 
ilişkin onaylar ve müstehzi ifadelerle yer buldu. 
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görüşülenlerin ortak bir biçimde vurguladıkları üzere “yuvasının yıkılmasını istemeyen”, daha 

doğrusu erkeklerin ataerkil taleplerinin yarattığı baskının mağduru olan Trabzon kadınının 

güzellik salonlarına akın ederek, saçlarını sarıya boyatma, abartılı makyaj yapma ve “onlar 

gibi” giyinmeye çalışarak Nataşalara benzemeye çalışmasından, artan boşanmalara39, bu 

dönemde şehirde, yabancı seks işçileriyle buluşulabilecek mekanlar olan oteller, restoranlar 

ve eğlence mekanlarının sayısının artmasına ve bunlara karşı alınan önlemlere değin geniş 

bir yelpazede yer alıyor. Tüm bunlar, şehrin mekansal örgütlenmesinin değişmesine, ailelerin 

sarsılmasına, cinselliğe olan bakışı sorgulanmasına, kentteki iktisadi ilişkilerin etkilenmesine 

ve daha da önemlisi yabancı seks işçileri ve Trabzon kadınının üzerindeki ataerkil kapitalist 

sömürünün pekişmesine yol açtı. 

SSCB’nin yıkılışının ardından 1989’da Türkiye-Gürcistan sınırının açılması, eski Sovyet 

ülkeleri ve Doğu Bloku ülkelerindeki yoksul insanların ticaret yapmak için Türkiye’ye gelmeye 

başlamasına yol açmıştı. Doğu Karadeniz’deki yerleşimlerde önceleri çoğunlukla “bavul 

ticareti” olarak anılan ve kayıt dışı ticaret şeklinde başlayan bu süreç, kısa süre sonra 

farklılaştı. Kendi bedeninden başka satacak bir şeyi olmayan buülkelerin yurttaşı yoksul 

kadınların seks ticaretine gönülsüz bir biçimde ve çoğu zaman zor kullanılarak yöneldiler. 

Eski Sovyet ve Doğu Bloku kökenli seks işçileri Nataşa olarak damgalanarak 

kimliksizleştiriliyordu. Bir gazeteci olarak Doğu Bloku’nun yeni dağıldığı 1992 yılında Doğu 

Karadeniz’de bu durumu gözlemleyen Günçıkan şöyle ifade etmektedir:  

“Tüm Karadeniz sahilinde Azeri, Gürcü, Ukraynalı, Beyaz Rusyalı, Litvanyalı fark etmiyor. 

Bütün yabancı kadınların uyruğu Rus. Bütün kadınların adı da Nataşa. Karadeniz 

erkeğinin gözünde istisnasız her Nataşanın bir fiyatı var.” (Günçıkan, 1995, s. 86).  

Bu süreçte hem, aşağılanan, küçük görülen, aldatılan, emek sömürüsüne maruz bırakılan ve 

Nataşaya giden erkekler tarafından parasına el konan40 Trabzon kadını, hem de yoğun bir 

                                                
39

 TC Medeni Kanunu’nda boşanma gerekçeleri arasında Zina (Madde 161) yer alsa da, birçok kimse 
bunu onur kırıcı olarak değerlendirdiği ve hatta bu gerekçeyle açılan davalarda ispat şartı arandığı için, 
diğer toplumsal aktörlerden gizlemekte ve boşanmamayı tercih etmekte, ya da daha kabul edilebilir bir 
gerekçe olan Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması’nı (Madde 166) ileri sürerek boşanma yoluna 
gitmektedir. Geleneksel ilişkilerden beslenen ataerkil bir kent olan Trabzon’da, ekonomik bağımsızlığı 
sınırlı olan kadınlar, toplumsal baskıların da etkisiyle, kol kırılır yen içinde kalır diye düşünerek bıçak 
kemiğe dayanmadıkça boşanmaktan kaçınmışlardır. Bu nedenle, Nataşalara gitme –veya fuhuş- 
nedeniyle gerçekleşen boşanmaların sayısı hakkında sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır (TUİK’in 
Boşanma İstatistikleri’nde Trabzon’da zina nedeniyle boşanma sayısı 2001’den 2010’a uzanan 
süreçte hep 0 olarak gözükmekte. Hatta Türkiye genelinde bile, zina nedeniyle boşanma sayısı 
örneğin 2001’de sadece 93 ve 2010’da da sadece 75 adet olarak gözüküyor. TUİK, 2011b). Ancak bu 
halde bile, bilebildiğimiz ve görüşülenlerin ifade ettikleri üzere, bu 1989-2007 arasında şehirde 
erkeklerin fuhşa yönelmesi nedeniyle gerçekleşen boşanmalar artmıştır. (Av. Mehmet Tomruk ile 
görüşme, 27.05.2011; Av. Şinasi Mortaş ile görüşme, 5.02.2011) 
40

 Bu süreci Doğu Karadeniz’de gözlemleyen Beller-Hann ve Hann, Nataşalara giden erkeklerin 
karılarının çaydan kazandığı paraya el koyduğunu, buna karşılık kadınların da çocuklarını okula 
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cinsel, bedensel, fiziksel, maddi ve hatta siyasal sömürüye, şiddete baskıya ve 

ikincilleştirmeye maruz kalan41 Nataşalar üzerinden Trabzon erkekliği yeniden inşa edildi. Her 

iki tarafın da daha doğru bir ifadeyle ataerkillik karşısında konumlanışlarıyla tek taraf olan 

tüm bu kadınların farklı farklı nedenlerle duygu dünyaları tarumar edildi. 

Dağılan ve belirsizlik içindeki eski Sovyetler ve Doğu Bloku ülkelerindeki kadınların 

fuhşa yönelmesinin nedenleri arasında öncelikle, bu ülkelerde hızla yoksullaşmanın 

yaşanması, işsizliğin artması, ve mafyatik ilişkilerin dağılan devlet mekanizmasının yarattığı 

boşluklara sızmasını vurgulamak gerekiyor. Burada yoksul ve gelecekten yoksun kadınların, 

seks işçisi olmaya zorlandığını vurgulamak gerekir42. Durumun vahametine işaret eden 

Malarek’in ifadesiyle, seks ticareti, mafya tarafından “yasadışı silah ve uyuşturucu trafiğinden 

sonra dünyada üçüncü en fazla para getiren yatırım” olarak görülmekteydi (2004, s. 17). 

Üstelik Hughes’a göre ise uyuşturucu ve silah kaçakçılığından daha risksizdi (2000, s. 625). 

Yoksullaşan ailelerde boşanmalar artıyor, insanlar tüm diğer önceliklerini terk ederek, 

karınlarını doyurma telaşına düşüyorlardı. Bu süreçte, birçok kadının pezevenklerin eline 

düşmesi kaçınılmaz oldu. Daha önce sahip oldukları sosyal güvenceler ve toplumsal 

ilişkilerden yoksun kalan kadınlar, coğrafi olarak en yakın ve en ulaşılabilir “batılı ülke” olarak 

görülen Türkiye’ye yöneldiler. Önce sahip oldukları tabak, çanak, madalyalar ve para eden 

başka her ne varsa Doğu Karadeniz sahili boyunca neredeyse her yerleşimde kurulan “Rus 

pazarlarında” sattılar. Ardından da, bunlar tükenmeye başlayınca, satabilecekleri en son ve 

en değerli şey olan kendi bedenlerini satmaya başladılar.  

1989’dan 2000’lerin sonlarına değin uzanan yaklaşık on beş yıllık süreçte kayıt dışı 

ticaret ve seks ticareti birlikte ve birbirine koşut bir biçimde, Doğu Karadeniz’de –ve de 

elbette büyük bir ticari merkez olan İstanbul’da43- yaygın bir biçimde44 gerçekleşti (Bellér-

Hann, 1999; Günçıkan, 1995). Karadeniz Bölgesi’nde Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı’na 

ev sahipliği yapan Hopa’dan, bölgenin fiili tarihsel, ekonomik ve toplumsal merkezi 

konumundaki Trabzon’a -ve bir ölçüde de büyükşehir olan Samsun’a- değin uzanan sahil 

şeridinde yaygın bir biçimde fuhuş yapıldı. Temelde Trabzon’un Gürcistan sınırına en yakın 

bölgesel merkez oluşu, seks ticaretinin gerçekleştiği en önemli yerlerden biri olmasına yol 

açtı. Günümüzde Samsun’dan Hopa’ya uzanan Doğu Karadeniz sahili boyunca genelev 

bulunmuyor. Zira sahil boyunca, yabancı seks işçileriyle yapılan fuhuşun yoğunlaştığı ve 

hatta kamusal alanda seks pazarlığı yapılan Trabzon’un Çömlekçi Mahallesi gibi, 

                                                                                                                                                   
yollayabilmek için türlü bahanelerle paralarını kocalarından saklamaya başladıklarını aktarıyorlar 
(2003, s. 188-190). 
41

 Büyük bölümü kayıt dışı çalışan yabancı seks işçilerinin, yabancı olmalarından ötürü, Türkiyeli seks 
işçilerinden daha ağır bir baskı ve sömürüye maruz kaldıklarını belirtmek yanlış olmaz.  
42

 Bu konuda daha ayrıntılı tartışmalar için bkz. Hughes, 2000; Kalfa, 2008 ve 2010;  Zengin, 2011. 
43

 Bkz. Gülçür ve İlkkaracan, 2002. 
44

 Bu seks ticareti, büyük ölçüde kayıt dışı olduğu için, hacmi ile ilgili kesin ve net bilgiler bulunmuyor. 
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genelevlerin yerine geçen birçok merkez bulunuyor. 1989’dan 2000’lerin ortalarına değin 

uzanan dönemde, Türkiye’ye Doğu Bloku ve dağılan SSCB’den geçici sürelerle gelen 

aktörler tarafından, kayıt dışı yollarla bir yandan “bavul ticareti” yapılıyor, diğer yandan da 

seks ticareti gerçekleştiriliyordu. Trabzon’da, meydanın sadece birkaç yüz metre aşağısında, 

limanın hemen arkasında, şehrin en eski mahallelerinden biri olan Çömlekçi’de, önce yıkılan 

Sovyetlerden getirilen eşyaların satıldığı Rus pazarı kuruldu, ardından da yoksul, çaresiz ve 

geleceksiz kadınların seks ticaretinin kurbanları olduğu, insanlık onurunun ayaklar altına 

alındığı başka bir pazar… 

Geleneksel ilişkilerin varlığını sürdürdüğü, ataerkil ve kapitalist yapısıyla Trabzon, seks 

ticareti için biçilmiş kaftan gibiydi. Üstelik, hem Samsun üzerinden Batı Karadeniz’e, hem 

Gümüşhane üzerinden iç bölgelere açılan yolların kesişim noktasında bölgesel bir merkezdi, 

hem Gürcistan sınırına yakındı, hem de Karadeniz’e açılan bir limanı vardı. O dönemde 

Trabzon şehir merkezinde dericilikle uğraştığını belirten bir görüşülenin ifadesiyle “alıcısı ve 

satıcısı belli, açık ve net bir alışveriş” olarak görülüyordu. Nataşaların Trabzon’a gelişleri ve 

kentten el etek çekmeleri Trabzon erkeğince, kadının iradesi yok sayılarak bir arz-talep 

ilişkisi çerçevesinde değerlendiriliyor.  

Bütün bu süreçte erkekler ne Trabzon kadınının dramını düşündü, ne de Nataşaların 

maruz kaldıkları ataerkil sömürüyü umursadı. Bu döneme tanıklık eden Beller-Hann’ın (1999) 

ve Günçıkan’ın (1995) aktardığı üzere, Nataşalar ile Trabzon erkeklerinin ilişkileri büyük bir 

“ahlaki” sorun olarak görülse de, polis Nataşa olarak değerlendirerek, dış görünüşü 

Trabzonlulardan farklı tüm kadınlar üzerinde yoğun bir baskı kursa da, şehrin ataerkil 

dokusunun sonucu olarak,Trabzon erkekleri Nataşalara gitmeye devam etti. Üstelik de birçok 

görüşmede anlatıldığı üzere, o dönemde birçok seks işçisi kendileriyle birlikte olan Trabzon 

erkeklerinin fiziksel, sözlü, duygusal ve maddi şiddetine maruz kaldı.  

Nataşalar, Douglas’ın (2007) vurguladığına benzer bir biçimde düzene karşı gelen, 

onun için bir tehdit oluşturan ve bu nedenle de ortalıktan süpürülmesi gereken bir “kirlilik” 

olarak görülse de, kimi Trabzon kadınlarının muhalefet etme çabalarına (Beller-Hann, 1999, 

s. 97) karşın,  yukarıda sözünü ettiğim ilk dönemde şehir merkezinde neredeyse her yerde 

oldukça görünür durumdaydılar. Nataşalar bir yönüyle ataerkil erkeklerin –Freudyen 

anlamda- arzu nesnesi, bir yandan fiyatı olan bir meta, bir yönüyle de –üzerine basıla basıla 

mahrem, kişiye özgü ve temiz olduğu vurgulanan- ev içi alanla sınırlanması gerektiği kabul 

edilen cinselliği kamusal alana taşıyarak açık eden ve onu ahlak dışı kılarak “kirlettiği” 

düşünülen kimselerdi. Zengin’in işaret ettiği üzere, “kamusal alanı kadın cinselliğinden 

temizlemek, bizlere “kamusal alan” dediğimiz şeyin sanılanın aksine cinsel olarak nötr 

olmadığını, aksine ne kadar heteroseksüel erkek cinselliğinin egemenliği altında kurulduğunu 
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gösteriyor” (2011, s.77). Bu nedenle de Nataşalar her ne kadar hem Trabzon erkeklerinin 

ataerkil cinsel fantezilerini gerçekleştirmiş olsalar ve hatta üç yıldızlı ünlü bir otelin sahibi olan 

bir görüşülenin hayıflanarak ifade ettiği üzere “burada [yani Trabzon’da –MB] olmaları şehrin 

ekonomisine katkı sağlıyor” idiyse de “ahlakı bozdukları” düşünülerek, kent merkezinden 

uzaklaştırılmaya çalışıldılar. Günümüzdeyse, bir yıl süren alan araştırmamda yabancı seks 

işçilerinin, geçmiştekinin aksine, gündüz ve hatta gece şehir merkezinde neredeyse hiç 

görünür olmamalarına karşın, meydanın oldukça yakınındaki Çömlekçi Mahallesi’nde, 

sıradan insanların yanı başında simgesel sınırlar olmaksızın fuhuş pazarlığı yaparak son 

derece görünür olduklarına tanık oldum.  Bugün fuhuş Çömlekçi’ye itilerek gözlerden 

uzaklaştırılmış durumda. 

Trabzon’da seks ticaretini anlamak için günümüzde şehirde fuhuşun en yoğun 

gerçekleştiği mahalle olan Çömlekçi’ye bakmak gerekiyor. Çömlekçi oldukça yoksul ve 

bakımsız bir mahalle. Eskiden sıradan insanların yaşadığı arka sokaklar bugün oldukça 

tekinsiz; zira yerlilerin birçoğu fuhuş nedeniyle evlerini kiraya verip gitmişler. Çömlekçi sırtını 

Trabzon’un Boztepe’ye doğru yükselen yamaçlarına yaslamış. Trabzon şehir merkezini bıçak 

gibi kesen tanjant yolu, mahallenin arka kısmındaki yamaca bir duvar örerek, gerçek bir getto 

haline getiriyor. İşte bu getto, fuhuşun kent merkezinden uzaklaştırılarak görünürlüğünün –

Freudyen anlamda- bastırıldığı alan konumunda. Çömlekçi, şehrin de facto merkezi olan 

Atatürk Meydanı’nın yalnızca birkaç yüz metre uzağında, deniz tarafında yer alıyor. Bu 

bakımdan Çömlekçi’yi şehir merkezinin bir parçası olarak görmek gerekir. Mahalle 

Trabzon’un en eski çarşısı Taşbaşı’na ev sahipliği yapıyor (Somel, 2011, s. 90). Yokuşta yer 

alan bu çarşı boyunca bir zamanlar eski Sovyetlerden gelenleri hedefleyen mallar satılıyordu; 

şimdiyse yoksul Trabzonlular için ucuz giysiler, sobalar, çanak-çömlek ve eski moda ev 

tekstili ürünleri… Limana doğru uzanan bu yokuşun bitiminde Çömlekçi Caddesi uzanıyor.  
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Resim 3: Çömlekçi, Ekim 2011. Önde solda sıradan insanlar, taksi durakları, balıkçılar, manavlar ve 

onların arkasında dolmuş durakları sağda ise fuhuş yapılan oteller.... Bu resimde görülmeyen 

Nataşalar otellerin önlerinde, çayevlerinde… cadde boyunca gece gündüz fuhuş pazarlığı yapıyor.  

Çömlekçi Caddesi’nin sağ yanı boyunca bugün, fuhuş yapılan oteller bulunuyor. Sol 

yanındaki setin üzerinde eskiden Rus Pazarı’nın bulunduğu –bugünse otobüs durağı olan- 

ince uzun dar toprak alan bulunuyor. Caddenin paralelinde ve yukarısında, solda, 

1960’lardan beri bir yılan gibi kıvrılan eski Karadeniz Sahil Yolu yer alıyor. Mahallenin tam 
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karşısında liman yer almakta. Pek hareketli olmayan bu liman, Trabzon’un Karadeniz 

kentlerine açılan kapısı gibi45. Yokuştan Çömlekçi Caddesi’ne inince, sizi ilk önce, limana 

sırtını veren ve yüzünü otellere dönen, Trabzon şehir merkezinin doğusundaki yerleşimlere46 

giden dolmuş durakları karşılıyor. Bu dolmuşlara çeşit çeşit sıradan insanlar, ellerinde 

alışveriş torbaları olan ev kadınları, türbanlı ve çarşaflı kadınlar, üniversite öğrencileri, 

köylere gidenler, dershaneden dönen öğrenciler… biniyor. Caddenin ilerleyen kısımlarında, 

önce ağırlıklı olarak eştoplumsal ilişkilerin hüküm sürdüğü ve sadece erkeklerin oturduğu çay 

evleri, sonra da fuhuş yapılan oteller bulunuyor. Fuhuş yapılan oteller oldukça bakımsız ve 

harap haldeler.  

Çömlekçi Caddesi’nin yokuşun bitiminden sonraki kısmında hayat ağır ilerliyor. Kimse 

telaşlı değil; kimse acele etmiyor. Dolmuş duraklarının çevresindeki bu toplumsallık, fuhşu bir 

yandan görünür kılarken, öte yandan sıradan insanlar tarafından toplumsal olarak kontrol 

edilmesine yol açıyor. Ama bu sıradan insanların seks işçisi kadınlarla hiçbir irtibatı yok gibi 

gözüküyor. Fuhuş yapmayan kadınlara yönelik tacizci bakışlar ve laf atmalar Çömlekçi’de 

yok. Sıradan insanlar tekinsiz ara sokaklara sapmıyorlar. Fuhşun görünür hali47, dolmuş 

duraklarının ötesine geçerek, birkaç yüz metre ötedeki şehir meydanına sızamıyor. Ancak 

fuhuş için gelmeyenler asla dolmuş duraklarının oluşturduğu görünmez sınırın ötesine 

geçmiyorlar.  Nataşalar ve sıradan insanlar aynı caddede yürüdükleri halde yerli kadınlar 

tarafından yok sayılıyorlar. Fakat Nataşalar cadde boyunca, sokak köşelerinde, dükkanlarda, 

otellerin girişlerinde, otellerde… fuhuş pazarlığı yapıyorlar. Nataşalar kısa kısa volta atıyorlar. 

Arada erkekler geldiğinde pazarlık yapıyorlar. İlk bakışta pezevenk yokmuş gibi gözükse de 

görüşülenler pezevenklerin otel sahipleri, dükkan işletmecileri ve bağımsız kimseler 

olduklarını söylüyor. 

Nataşalar, esmer, orta boylu, sarışın, boyalı sarışın, renkli gözlü, ela gözlü, mini etekli, 

parlak ayakkabılı, apartman topuklu, külotlu çoraplı, yaşlı gözüküyorlar ve çoğunlukla genç 

değiller. Hepsinde değil, birçoğunda makyaj var, çoğu bezgin bakışlı… Hepsinde ortak nokta, 

yüksek, apartman topuklar ve mat külotlu çoraplar. Hepsinin ortak tarafı giyim kuşamlarındaki 

abartılı hal. Tam da bu noktada Trabzon erkeğinin anlattığı, tariflediği Nataşalar ve şehirde 

gözüken Nataşalar arasında bir fark ortaya çıkıyor. Erkeklerin tariflerine göre Nataşalar, 

“güzel”, “bakımlı” ve “sevişmesini bilen” kadınlar. Lakin bu görüntü Trabzon erkeğinin 

fantezilerinden çok farklı. Bu ne bir güzellik, ne de bir bakımlılık hali. Sadece kendini görünür 

ve fark edilir kılmaya yönelik. Nataşaların yorgunluğu, bezginliği ve yoksulluğu yüzlerinde 

                                                
45

 Limanın dönem dönem canlanması ve hareketini yitirmesi Trabzon’daki canlılık ve görece 
cansızlığın aynası gibi… 
46

 Yani Yomra, Arsin, Araklı, Of, Sürmene, Rize… 
47

 Birçok görüşülen, günümüzde Nataşaların Çömlekçi dışında şehir merkezinde, sokaklarda, otellerde 
ve restoranlarda sadece gece görünür olduklarını söylüyor. 
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hemen fark ediliyor. Güneydeki tatil yerlerine gittiği söylenen geçmişteki “güzel” Nataşaların 

yerini, görüşülenlerden birinin ifadesiyle “talebin azalması sonucu” günümüzün bedbin, yıkkın 

ve yoksul seks işçileri almış. Trabzon’da bulunan seks işçilerine geçmiştekinden oldukça 

farklı gözle bakılıyor. Görüşülen erkekler geçmişteki seks işçilerinden gururla bahsederken, 

günümüzdekilerden onların bıkkın ve kirli halinden rahatsız bir tonda konuşuyorlar. Bu iki 

çelişik Nataşa tarifi, eskiye ve bugüne ait olan bu iki tarif, erkeklerin kadınlar hakkında ne 

kadar da kolay konuşabildiğini gösteriyor. Güzelliğe ya da çirkinliğe ve pisliğe yapılan bütün 

bu vurguların söz konusu kadınları işaretlemede ve damgalamada devreye giren ataerkil 

söylemler olduğuna hiç kuşku yok. 

Günümüzde Trabzonlular Nataşalar ile birlikte olmayı anlatırken bunu hem bir 

ahlaksızlık vurgusuyla, onaylamaz gözükerek anlatırken, hem bir zafer hissi yaşadıkları açık 

olan geçmiş deneyimlerden gurur duyduklarını gizlemiyorlar. Görüştüğüm birçok Trabzon 

erkeği için “Nataşa” gerçek, duyguları ve bedeni olan, örneğin üzülen, acı çekebilen ve 

sevinebilen bir insan değil, bedeli ödenip bir kenara koyulabilen, istendiğinde ceza 

görmeksizin şiddet uygulanabilen48, kirli, ahlakdışı fakat arzulanan bir şey gibi 

değerlendiriliyor. Tüm bu onay-onaylamama ikileminin içinde Trabzon’un Nataşalarla 

deneyimleri ve bugün, geçmişe dönük anlatıları şekillendi. Görüştüğüm bazı erkekler bunu 

kimi zaman “biz gitmedik ama eşimiz dostumuz gitti” türünden ifadelerle geçiştirmeye 

çalışsalar da o dönem gencinden yaşlısına, şehirlisinden köylüsüne birçok Trabzonlu erkeğin 

Nataşalarla bir biçimde karşı karşıya geldiği açık. Sınıfsal konumuna bağlı olarak, 

Çömlekçi’de otel sahibi olan bir görüşülenin işaret ettiği üzere, kimi Trabzon erkekleri 

Nataşalarla “dost hayatı” yaşadı, kimisi Çömlekçi’deki otellerde saatlik ilişkiler yaşadı, kimisi 

de onlarla lüks otellerde, restoranlarda ve gece kulüplerinde buluştu. Kimi anlatılanları 

dinledi, kimi dinlediklerini anlattı… 

Görüştüğüm Trabzon erkekleri, ailenin direği, anaç, cefakar ve çalışkan olarak 

kurdukları Trabzon kadınını “çalıştığı için inek gibi pis kokan”, “bakımsız”, “oturmasını 

kalkmasını bilmeyen” ve “kaba saba” gibi sözlerle aşağılayarak anlatırken, geçmişteki ilk 

dönemde şehre gelen eski SSCB ve Doğu Bloku kökenli seks işçilerini “güzel”, “bakımlı” ve 

“sevişmesini bilen” gibi sözlerle betimliyorlar. Kadın, Trabzon’da bu iki imgenin arasına 

sıkıştırılmış durumda. İlk dönemdeki Nataşalar, Doğu Karadeniz’lilerden farklı fiziksel 

özellikleri ve vurgulanmış kadınsılıkları ile görüşülen Trabzon erkeklerinin tamamının en 

değerli şeyleri olarak ifade ettikleri aileleri ve karılarına ilişkin kurulan “kutsal anneye” karşılık 

olarak, “fahişe” imgesinin somutlaşmış ve de bedenleşmiş hali olarak görülmekteydiler. 

Trabzon’da kadınlar, kadın düşmanı bir yaklaşımla, bu iki konumdan birinde yer almaya 

                                                
48

 Birçok görüşülen, Nataşalarla birlikte olan Trabzon erkeklerinin, ilişki sonrasında seks işçilerine 
fiziksel, cinsel ve sözlü şiddet uyguladıklarını aktarıyor. 
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zorlanarak, ezilmekte ve ikincilleştirilmekteler. Ataerkil yapı içinde öteden beri ezilen, insan 

yerine koyulmayan, erkekler tarafından bir an bile düşünmeksizin şiddete maruz bırakılabilen 

ve bir kenara itilebilen Trabzon kadınına karşılık olarak, korkunç bir sömürüye maruz kalarak 

erkeklerin cinsel fantezilerini gerçekliğe kavuşturan Nataşalar, günümüz Trabzon erkekliğinin 

duygusal ve cinsel bağlanmaya ilişkin kodlarının yeniden inşasını sağladılar. Bu kodların 

doğasının, hem Trabzonlu kadınları hem de “Nataşa” olarak damgalayarak ötekileştirdiği 

yabancı seks işçisi kadınların varoluşunu fütursuzca parçalamaya yönelik ataerkil bir nitelik 

taşıdığının açık olduğu kanısındayım. 

Gerçekte Nataşaların kimler olduğu ve onlarla neler yaşandığından çok, erkeklerin 

onlara ilişkin tahayyülleri ve bu tahayyüller çerçevesinde kurdukları performansa dayalı, 

abartılı erkeklik anlatıları günümüzde bile Trabzon erkekliğinin inşasına katkıda bulunuyor. 

Toplumsal cinsiyet rejimini anlayabilmek için en önemli anahtarlardan biri, cinsel ve duygusal 

ilişkilerin incelenmesi. Connell’ın vurguladığı üzere, “tutkuyu biçimlendiren ve gerçekleştiren 

pratikler, toplumsal cinsiyet düzeninin [kurucu] yönlerinden biridir” (2005, s. 74). Trabzon 

erkekliğinin günümüzde kendini nasıl yeniden yeniden kurduğu noktasında, Nataşalara ilişkin 

deneyimleri ve günümüzde bunlara dair anlatıları oldukça önemli bir yer kaplıyor. 

 

Sonuç Niyetine 

Doğu Karadeniz denince akla ilk gelen şeylerden biri, bölgedeki kültürel 

hegemonyasından ötürü Trabzon; ve Trabzon denince de akla ilk gelen şeylerden biri 

Trabzon erkeği. Trabzon, hamsisi, Trabzonspor’u, ekmeği, sağ kalkışmaları ve tereyağı 

kadar, deli dolu, agresif ve her an parlayabilen erkekleriyle maruftur. Gündelik konuşmalarda 

ataerkil söylemi meşrulaştırırcasına deli bozuk, cinselliğine düşkün, şiddet kullanmaya yatkın, 

irrasyonel… kısacası nev’i şahsına münhasır olduğu vurgulanan günümüzün Trabzon 

erkekliği, tarihötesi değil, bu erkeklik tipini inşa eden tarihsel ve toplumsal koşulların 

ürünüdür. Ne Trabzon erkekliği bütünüyle biriciktir, ne de evrensel, değişmez ve tek tip bir 

erkeklik mevcuttur. Trabzon erkekliği, halihazırdaki ataerkil kapitalist koşulların şehirdeki 

etkilerinin bir ürünü.  

Trabzon’a bakmanın kıymeti şurada saklıdır: genel anlamda ataerkilliği anlayabilmek 

için, ataerkilliğin birincil failleri olan erkek(lik)leri de anlamak gerekir. Erkekleri anlamak içinse 

genel ve evrensel anlamda bir (ataerkil) “erkeklik” değil, farklı yollardan erkek egemenliğini 

kuran “erkeklikleri” eleştirel bir bakışla ele almak lazımdır. Çünkü toplumsal cinsiyet 

rejimlerini oluşturan koşullar, erkek egemen toplumsal cinsiyet ilişkilerinin farklı stratejiler 

aracılığıyla kurulmasını ve ataerkil örüntülerin deneyimlenme biçimlerini oluşturur. 
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Erkeklikler, toplumsal cinsiyet rejimlerinde ortaya çıkan farklı toplumsal cinsiyet 

konfigürasyonlarının ürünüdür. Yerel düzlemdeki toplumsal cinsiyet ilişkilerinin sonucu olarak 

ortaya çıkan erkeklikleri anlamak, hem yerel düzlemdeki farklı özgül ataerkil stratejileri, hem 

de genel anlamda erkek egemenliğinin nasıl kurulduğunu anlamak için ipuçları sağlayacaktır. 

Dolayısıyla, ataerkilliğe dair daha ayrıntılı bir kavrayışa ulaşmak için erkeklikleri kuran 

etmenlere ve erkekliklerin kurulma stratejilerine de bakmak gerekir. Bu durum Trabzon 

erkekliği için de geçerlidir. 

Trabzon erkekliği yakın geçmişte en çok, her an ülkenin gündemine oturabilen sağ 

kalkışmalar, söylemsel düzlemde iç içe geçen suç ortaklığı ve ahlaksızlık vurgularıyla ifade 

edilen Nataşalarla ilişkiler, küresel kapitalist koşullara direnememe sonucunda yoksullaşma 

ve elbette Trabzonspor ile gündeme geldi. Bu olayların, yakın geçmişte Trabzon erkekliğinin 

bugününü etkileyen ve yarınını şekillendirecek etmenler olduğu kanısındayım. Bu yazıda, 

yoksullaşma, sağ kalkışmalar, Trabzonspor ve son olarak da Nataşalar ile ilişkilerin Trabzon 

erkekliğini nasıl etkilediği, bunların sonucu olan ataerkil örüntülerin nasıl bir “Trabzon 

erkekliğine” yol açtığı tartışılmaya çalışıldı. Günümüzün Trabzon erkekliğinin gelenekselliğin 

kalıntıları ile modern ve hatta postmodern olanlar arasında sıkışmış ataerkil kapitalist ilişkileri 

yeniden ürettiği kanısındayım.  

Yazıyı sona erdirmeden önce yazıya ilişkin iki noktanın altını çizmekte yarar 

görüyorum. Burada görüşmelerde tekrarlanan özellikler ve etmenler çerçevesinde tartışılan 

erkeklikten farklı Trabzonlu erkekler de mevcuttur elbette. Trabzon erkekliğini inşa eden –ve 

bir makalenin sınırlılıkları nedeniyle burada ele alınması mümkün olmayan- başka etmenler 

de mevcuttur. Ancak sosyal bilimlerde yapılan, yapılagelen, ortak ilişkilerin ve tekrarlayan 

temaların izlerini sürerek örüntüleri ortaya koymaktır. İnşa eden ve şekillendiren başlıca 

etmenlerin tartışıldığı bu yazıda da Trabzon erkekliğini anlamaya çalışmak adına öyle 

yapılmıştır.  

Son olarak da burada Trabzon’a özgü koşullar altında biçimlenen bir erkeklik hikayesi 

anlatmaya çalıştım. Daha önce de sözünü ettiğim üzere “erkeklikler” kavramındaki “-ler” eki 

farklı ataerkil tezahürleri anlamak için gereklidir. Bu çoğul eki, ataerkilliğin farklı 

deneyimlenme biçimlerine bir göndermedir. Dolayısıyla bu yazıda tariflendiği gibi bir ataerkil 

erkeklik Trabzon’a özgüdür. Ancak ataerkillik Trabzon’la sınırlı değildir. Başka başka köylere, 

kentlere, memleketlere bakan farklı gözler bambaşka koşullar altında şekillenmiş ataerkil 

erkeklikler görebilirler. Temel mesele, bunları eleştirel bir bakışla incelemede göstereceğimiz 

kararlılıktır. Ataerkil erkekliklerin (pro)feminist eleştirileri yapılmadıkça, erkeklerin de 

değişmelerinin de mümkün olmadığına inanıyorum.  
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