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OSMANLI’DA HOMOSOSYAL MEKÂNLAR
VE

 CİNSEL YÖNELİMLER

Homosocial Places and Sexual Orientations In Ottoman

Elif Yılmazlı*

Öz
Bu çalışmada Osmanlı Devleti’ndeki cinsel yönelimler ve homososyal mekânlarda üretilen 
toplumsal cinsiyet tartışılmıştır. Mekânların ve mekân pratiklerinin, tarihsel süreç içerisinde 
Osmanlı kültür ve sanatında nasıl konumlandırıldığı homososyallik, eşcinsellik ve heterotopik 
gibi modern kavramlarla açıklanmaya çalışılsa da herhangi bir yorum ya da yargıda 
bulunmadan dönemin koşulları içerisinde örneklerle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı 
kent mekânlarının ve yaşamının, on sekizinci yüzyıl ve sonrasında yeni toplumsal cinsiyet 
pratikleriyle geçirdiği değişim irdelenmiştir. Son olarak homososyal mekânlar, Foucault’un 
heterotopya kavramının ilkelerine uygunluğu kapsamında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Homososyallik, Cinsel Yönelim, Mekân, Osmanlı, Heterotopya, 
Toplumsal Cinsiyet.

Abstract
In this study, sexual orientations and gender in the Ottoman Empire produced in homosocial 
spaces were discussed. Although it was attempted to explain how the places and the practices 
of space were positioned in Ottoman culture and art in the historical process with modern 
concepts such as homosociality, homosexuality and heterotopic, it was tried to be evaluated with 
examples in the conditions of the period without any comments or judgments. Ottoman urban 
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spaces and life, and the change it has undergone with new gender practices in the eighteenth 
century and after are examined. Finally, homosocial spaces were evaluated within the scope of 
Foucault’s compliance with the principles of the concept of heterotopia.

Keywords: Homosociality, Sexual Orientation, Space, Ottoman, Heterotopia, Gender.

Giriş
Homososyal mekânlar ve ortamlar aynı cinsiyetten bireylerin bir arada 
bulunduğu ya da karşı cinsiyetten birilerinin bulunmasının istenmediği 
sosyalleşme mekânlarıdır. Buralarda farklı dönemlerde, farklı kültürlerde 
farklı atanmış cinsel olan veya olmayan roller üzerinden homososyal ilişkiler 
inşa edilmektedir. Modern öncesi ve sonrasında beden politikaları üzerinden 
iktidar inşası sürdürülürken cinsiyetler ve cinsel yönelimler biyolojik 
dikotomilere hapsedilip onlara belirli roller atanmakta; erkekliği yücelten eril 
dünyanın devamlılığı da homososyal ortamlarda sürdürülmektedir.

Osmanlı’da Orta Çağ boyunca kadının toplumda, sanatta ve kültürde adının 
bile anılmaması, hem erkeği merkeze alan bir estetik anlayışının doğmasına 
hem de kahvehane, meyhane, bozahane, bekar odaları ve hamamlar 
gibi homososyal mekânların aşk yaşayan iki erkeğin buluşma yerlerine 
dönüşmesine zemin hazırlamıştır (Öz, 2016:78). Gelibolulu Mustafa Ali, 
görgü ve toplum kurallarını anlattığı on altıncı yüzyılda yazdığı Ziyafet 
Sofraları adlı kitabında, eşcinsel ilişki sırasında başkaları tarafından görülen 
ve yakalanan kişilerin yaptıkları cinsel edimlerinin değil; kapı çalmadan içeri 
giren kişinin yaptığının ayıplanması gerektiğini vurgulamıştır (Oksaçan, 
2012:218). Bu örnek belki de dönemin yaşam biçimine ve ahlak anlayışına 
dair iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

Bir kültür topluluğu olan Osmanlı tebaasının gerek babasoylu klan/aşiret 
tipi cemaat yapısı gerek İslami gelenekler kadın sesinin ve bedeninin hoş 
karşılanmadığı bir toplum yapısını ortaya çıkarmış; kadının kamusal alandaki 
yokluğu da homoerotik ilişkilerin kendi erilliğinde sürdürülmesine zemin 
hazırlamıştır. Önemli etkinlik alanları olan homososyal mekânlarda yaşanan 
heteroseksüel olmayan cinsel ilişkiler ve bu ilişkilerin hangi kimlikleri ve 
yönelimleri kapsadığı; tüysüz, genç delikanlılarla yetişkin erkeklerin cinsel 
münasebetleri ve aşkları hakkında bilgiler söz konusu dönemin çeşitli 
metinlerinden elde edilebilmiştir.

Hamamlardaki tellak delikanlıları, meyhanelerde rakseden köçekler ve içki 
sunan güzel yüzlü genç oğlanlar eğlence hayatının önemli figürleri olmuştur. 
“Saç ve sakalın antik toplumlarda ve Freudçu erkeklik algısında, yiğitlik, güç 
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ve iktidar simgesi; saç ve sakalın kesilmesi ile köselik ise efeminelik, güçsüzlük 
ve güvenilmezlik belirtisi olarak görülmüştür” (Oksaçan, 2012:182). Eşcinsel 
ilişkinin pasif rolünde yer alan parlak oğlanların en önemli özelliği sakalı 
çıkmamış olmasıydı çünkü bir yetişkin erkeğin başka bir yetişkin erkekle 
ilişkisi hoş karşılanmazken genç oğlanlarla ilişkiler olağan hatta değerli 
bulunmuştur. 

Foucaultyan anlamda aynı zamanda heterotopik olan bu homososyal mekânlarda 
ve ortamlarda sahnelenen cinsel pratikler ve oynanan roller, bir başka kimliğe 
bürünmeden o kimliğin maskelerini takarak yeni öznellik formları arayıp 
bulma sanatına dönüşmüştür. Bu teatrallik özünde bir özdeşleşim kurmaktan 
ziyade denemeler; rollere bürünmelerden ve özneleştirme pratiklerinden 
ziyade ise inkâr barındırmıştır (Stavrides, 2018:160). Ötekileşen kimliğe yani 
kadın/kadınsılık’a bir giriş deneyimi sunan heterotopyalar, genç oğlanların 
tam olarak tanımlanamayan melez kimliklere geçişinde önemli mekânlar 
olmuştur. Dolayısıyla kadın bedenin açık alandaki varlığını inkâr eden İslam 
kültürüne içkin homoerotik cinsel pratikler homososyal mekânlarda adeta bir 
tiyatro oyunu biçiminde sergilenmiş; çeşitli “sapkın” cinsel pratiklere karşı 
yaptırımların ikaz veya para cezaları ile sınırlandırılmış olması bu oyunların 
Osmanlı toplumunda alenileşmesine zemin hazırlamıştır. 

Erkekleri bir araya toplayan mekânlar dostluk, kardeşlik ve erotizm arasındaki 
çizgileri yok eden ortamları yaratmıştır. Bedenler üzerinden sürdürülen 
iktidarın değişen mekânı ve mekânsal rolleri, on dokuzuncu yüzyılda daha 
açık ifade bulan heteronormatif uygulamalar sonucu homoerotik pratikleri 
görünmez kılmış ve onları metinlerde saklı bırakmıştır.  

Homososyal İlişkilerde Erkekliğin İnşası 
Homososyal aynı cinsiyetten bireyler tarafından paylaşılan ilişkilere ve 
durumlara atıfta bulunmak için kullanılan ancak çoğunlukla erkekler arasındaki 
ilişkileri ifade etmek için tercih edilen ve “homoerotik” ilişkileri kapsamayan 
bir terimdir.1  Dolayısıyla homososyallik, hemcinsler arasındaki sosyal bağları 
tanımlayan bir kavramdır. Söz konusu kavramın popüler kullanımı ise “erkek 
arkadaşlık”, “erkeklik bağı” ve erkek kardeşlik (fraternity) anlamlarına 
sıklıkla işaret etmektedir. Diğer yandan, hegemonik erkekliğin devamlılığına 
dikkat çeken ve sosyal dinamik olarak tanımlanan bu kavram, erkekler ve 
erkeklik üzerine yapılan çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. (Hammarén/
Johansson, 2014:1). 

Patriarkalden daha esnek bir kavram olan hegemonik erkeklik, erkekler 
arası ilişkileri açıklamada önemli bir yere sahiptir. Bu kavram üzerinden 
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yapılan erkeklik çalışmaları, belirli kültürel veya kurumsal ideolojilerin 
erkek kardeşliğin homososyal ortamda nasıl çoğaltıldığını ve korunduğunu 
araştırmaktadır (Hammarén/Johansson, 2014:3). Nitekim erkek homososyal 
ortam ve mekânlar özünde toplumu erkek ve kadın olarak ayırmaya hizmet 
etmekte ve böylece toplumsal cinsiyetin kadın-erkek dikotomisini ve kutsal 
heteroseksüelliğini sürdürmeyi sağlayan heteronormatif sosyal ortamları 
meydana getirmektedir. 

Şeref, cesaret, disiplin, maceraperestlik ve bağımsızlık gibi “erkek” rollerini 
pekiştiren normatif yaklaşım; fallusu ana gösteren, kadınlığı sembolik olarak 
yoklukla tanımlayan semiyotik yaklaşım ve erkekliği belli bir mekân ve 
zamanda dondurup erkeklerin kadınsı biçimde davranmasının mümkün 
olmadığının altını çizen pozitivist görüşler erkekliğin tanımını onun daha 
çok ne olmadığı ile yapmaya çalışmaktadır. Bu anlamda erkeklik, kadınlıktan 
ayrılmaya ve onun özelliklerini reddetmeye işaret eder: Erkek olmak kadın 
olmamaktır (Altınay, 2013:69-72). Bu ayrıştırma, mekânsal ayrıştırmayı da 
ima edip erkeklerin dostlukları ve diğer erkeklerle yakın iş birlikleri yoluyla 
nasıl toplumsal cinsiyet düzenini ve ataerkilliği inşa ettikleri ve sürdürdüklerini 
göstermektedir. Erkeklerin siyasi ve ekonomik hiyerarşilere hakimiyeti, bu 
gayri resmi erkek bağlar aracılığıyla sürdürülmektedir. Orduda, bürokraside, 
işyerlerinde, erkek grupları arasındaki sıkı bağların kurumsal düzeni, genellikle 
kadınların dışlanması ve erkeklerin onlardan farklılığı ve üstünlüğü üzerine 
ideolojik bir vurgu ile gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla erkekler arasındaki 
dayanışma, erkeklerin kadınlara yönelik cinsel şiddetini; kamusal mekânlarda 
eşcinsel, lezbiyen, biseksüel ve trans bireylere karşı şiddetini ve askeri savaşı 
dolayımlamaktadır (Flood, 2008:342). 

Eve Kosofsky Sedgwick, farklı arzu türleri ile samimi ilişkiler arasındaki 
bağı tartışmaya açarak aslında homososyallikle homoerotizmin bir süreklilik 
içerisinde olduğuna (Hammarén/Johansson, 2014:1), fakat farklı tarihsel 
dönüşümlerin bu sürekliliği sekteye uğrattığına işaret etmektedir. İngiltere ve 
Amerika’da on sekizinci yüzyıldan bugüne kadar, erkek homososyal bağlar, 
malların, insanların ve anlamların üretimi, yeniden üretimi ve değişimindeki 
komplike erkek iktidarını sekülerleştirilmiş ve psikolojikleştirilmiş bir 
homofobi tarafından yapılandırmıştır (Sedgwick, 1990:185). 

Siyasi iktidarın toplumsal cinsiyet ile kurulan analojisi diğer deyişle politik 
bedenler, Batı’nın heteronormatif ilişkilerinden farklı Orta Çağ İslam 
siyaseti kuramında, siyasi iktidar simgeleri, erkek ile oğlan çocuk arasındaki 
cinselliği ima eden homososyal ortam ve mekânlarda meydana gelmiştir 
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(Scott, 2010:130). Buna ek olarak homososyalliğin ve homoerotizmin 
biraradalığının en eski örneği, genç erkek bedeninin çıplaklığını öven ve 
çıplaklığı uygarlığın bir başarısı olarak sembolize eden Antik Atinalılar’da 
görülmüştür. Atina demokrasisinde erkek bedeninin gimnazyum2larda teşhiri, 
bir yandan “erkekler arasındaki bağ”a işaret eden ve yurttaşlığı onaylayan bir 
saygınlık olurken diğer yandan bu siyasi bedenler dışlama yoluyla bastıran 
bir dil inşa etmiştir. Oğlan çocuklar, erkekler arasındaki bağın rekabetle 
yoğrulduğu gimnazyumlarda, onurlu bir biçimde arzulamak ve arzulanmak 
için eğitilmekte; hatta başka erkeğe duyulan erotik aşk, siteye duyulan bağlılığa 
da işaret etmekteydi. Dolayısıyla Antik dünyada siyasetçi olmak demek hem 
bir aşık hem de bir savaşçı olmak anlamına geliyordu (Sennett, 2008:23-63). 

Tarihsel süreç içinde değişen farklı erkeklikler ile cinsel yönelimler arasındaki 
bu hassas sınırlar, farklı tür homososyal arzulara işaret etmektedir. Erkekler 
arasındaki birbirinin devamı olan homososyal ve homoerotik arzunun derin bir 
homofobi etkisini barındırması ve iktidar ve rekabet merkezli olması, onları 
kadınların kadınlarla kurdukları bu tür sosyal bağlardan ayrıştırmaktadır 
(Hammarén/Johansson, 2014:1). Erkek homososyalliğinin dönüşümü kadının 
toplumdaki rollerinin de dönüşümünü beraberinde getirmiş; ulusun temel birimi 
olacak ailenin yeniden tanımlanması bu sürecin esas belirleyeni olmuştur. 
Çünkü ulus-devletler kadınları ve erkekleri gerekli rollerle tanımlayıp, başında 
erkek bir reisin bulunduğu büyük bir aile olarak kurgulamıştır (Altınay, 
2013:84). Bu bağlamda ulus, modern çekirdek ailelerin reisleri arasında bir 
sözleşme olarak düşünüldüğünde, erkek homososyalliğinin erkek kardeşlik 
üzerine kurulu bir cemaat biçiminde tekrar yapılandırılması amaçlanmıştır. 
Cemaat içerisindeki kadınların kendi aralarında kuracakları bağları, ancak 
yeni aileyi birlikte kuracakları, kendisine yoldaş ve yardımcı olacakları 
kocaları aracılığıyla kurmaları beklenmiştir (Sarıtaş, 2019:126). 

Böylece kadın ve erkeğe yeni roller atayan cinsiyet rejimine ihtiyaç duyulurken 
bu rejim, erkekleri kadınlardan üstün ve ayrıcalıklı tutmayı kabul etmektedir. 
Ancak erkeklikler, tıpkı kadınlıklar gibi, “öznenin biyolojik cinsine (eril 
bedene) bağlı ‘doğal’ ve ‘ değişmez’ bir kategori teşkil etmiyor, her eril 
beden tıpatıp aynı erkek cinsiyet kimliğini üretmiyor. Aksine, her toplumsal 
yapı içerisinde birbirinden farklılık gösteren, rekabet eden, birbiri ile çelişen 
erkeklik öğretileri, anlatıları” bulunmaktadır (Özbay, 2013:186). Elbette 
çoğu toplumsal yapı içerisinde kadınların homososyal ağları, erkeklerin 
otoritesine bağımlılıklarını ve yardımcı eş rollerini engelleyen bir güç 
olarak görülürken aynı zamanda “işsizlik, misafirliğe gitmek, gece yatıları, 
boşboğazlık, dedikodu” olarak algılanarak gerici, cahil ve alt kültür biçiminde 
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damgalanmıştır (Sarıtaş, 2019:126). Kadınlarla cinsel olmayan yakın ilişkiler 
kuran erkekler ise potansiyel olarak hem eşcinsel hem de efemine olarak 
ayrıştırılırken, erkekler arası homososyal ilişkiler heteroseksüelliğin ve 
maskülenliğin üretim merkezine dönüşmüştür (Flood, 2008:345).

Homososyal bağların önceliği, heteroseksüel erkeklerin eşlerinin veya 
kız arkadaşlarının “parmağında oyuncak” olma olarak kodlanan evliliğe 
karşı isteksizlikleri kültürel anlatılarında pekiştirilmektedir. Bu tür 
anlatılar, evlenecek erkekler için bekarlığa veda parti ritüellerinde de ifade 
edilmektedir; hatta burada damadın kadın bir striptizciyi veya dansözü 
izleyerek kutladığı “özgürlüğünün son gecesi” aslında onun hapishanesini 
sembolize eden bir zincire dönüşmektedir (Flood, 2008:345). Anlaşılmaktadır 
ki homosoyal ortamlar açık olan, fakat genel olarak, ilginç dışlamaları gizleyen 
“heterotopik” mekânları (Foucault, 2014: 300) ortaya çıkarmaktadır. Çünkü 
“kriz” durumunda bulunan bireylere ayrılmış ayrıcalıklı, kutsal ya da yasak 
yerler olan bu mekânlarda (Foucault, 2014:296) cinsel pratikler hem herkes 
tarafından bilinip hem de homososyal “dayanışma” aracılığıyla örtük olarak 
meydana gelmektedir. 

Erkeklik oluşumunda belirleyici olan sosyalizasyonun gerçekleştiği mekânlar 
erkek homososyal ortamları için önemli alanlar olmuş; dolayısıyla erkek 
homososyalliği, kadınların girmesinin istenmediği bu alanların, klasik erkek 
alanları olarak ayrılmasıyla mekânsal bir ayrılığa da işaret etmiştir. Osmanlı 
tarihi bağlamında mekânın yaşadığı dönüşümler Batılılaşma hareketlerinin 
başladığı dönem ve sonrası itibariyle gerçekleşerek, sosyal ilişkileri de 
değişime uğratacaktır.

Osmanlı Kültüründe Homososyal Ortamlar ve Farklı Cinsel Yönelimler 
Batı’dan ithal edilmiş olan, yakın bir geçmişe sahip ve yaşa, iktidara, rollere 
göre temellenmeyen eşcinsel, biseksüel, lezbiyen ya da gey gibi modern 
kavramların tam karşılığı Arapça’da yahut Osmanlıca’da bulunmamaktaydı. 
Dolayısıyla tarihi bugünün kavramlarıyla açıklamak ve birebir karşılığını 
bulmak pek mümkün olmamaktadır. Ancak söz konusu kavramları Osmanlı 
tarihindeki farklı kimlikler ve yönelimler üzerinden açıklamak gerekirse, 
örneğin “lûtî” kelimesi aktif, “me’bun” kelimesi ise pasif eşcinsel erkek 
anlamına gelirken aynı köklerden türetilen “livâta” ve “übnâ”nın ilki 
aktif, ikincisi ise pasif erkek eşcinsellik anlamına denk gelecektir (Schick, 
2014a:s.y.). Şeriat hukukunda livâta yapan lûtîler için, “kadınlar yerine 
erkeklere şehvetle yaklaşmakla” suçlanan Lut Kavmi’ne ithafen erkek erkeğe 
ilişkiye girmeye “Lut kavminin ameli” denmekteydi (Ze’evi, 2008:69). Avrupa 
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tarihinde de eski kilise yasasının yasak edimlerinden biri olan livâta, eşcinsel 
olarak atanmasından önce “yoldan sapmış bir dönek”in cinsellik görünümüne 
işaret etmekteydi (Foucault, 2017:39).

“Mahbûb-perestlik”, aktif eşcinselliğe işaret eden “erkek sevme” ya da “erkekle 
sevişme” anlamına gelirken “mu’âcir” fuhuş yapan pasif eşcinsel erkek için 
kullanılmıştır (Schick, 2014a:s.y.). Eş cinsler arasındaki cinsel ilişkilerin 
zina olup olmadığı sorusu, yani Allah’ın emirlerine karşı çıkan hudûd suçları 
kapsamında cezalandırılıp cezalandırılmayacağı ulemanın karşılaştığı önemli 
bir sorun olmuştur. Şeriat hakkındaki ilk metinlerde eşcinsel ilişki suçu ve 
cezası konusunda uzun bir tartışma yer alsa da Kuran eşcinsel ilişkiyi zinanın 
cezalandırılmasında olduğu kadar açıkça ele almamıştır (Ze’evi, 2008:69).

Osmanlı’da biyolojik cinsiyet, özellikle İslam hukukuna bağlı olarak kadın-
erkek ikili kategorisine ayrılmıştır ancak toplumsal cinsiyet düzeni bu ikiliğin 
çok ötesinde konumlanmıştır (Yalur, 2013:68). Soyun devamlılığı için bir 
gereklilik olarak görülen heteroseksüellik, romantik bir ilişki biçimi olmazken 
aşk ise genellikle homososyal veya homoerotik bir çaba olarak görülüp 
erotizmde ve cinsellikte kadınlar yok sayılmıştır. “Nitekim erkeklik-kadınlık, 
erkeksilik-kadınsılık toplumun genel çizgileriyle sınırlarını çizdiği kavramlar 
olmaktan öte, döneme, koşula, mekâna ve topluma göre değişen kavramlar” 
olmuştur (Oksaçan, 2012:332).

 Buluğ çağındaki erkeklerin, o dönemde kendilerinden yaşça büyük erkekleri, 
genç erkekleri ve de kadınları arzulayabilmeleri doğal karşılanmıştır. Ancak 
ergenlikten sonra sadece genç oğlanları veya kadınları arzulamaları beklenmiş; 
aksi taktirde, olgun erkeklere karşı cinsel arzu hissetmeleri bir sapkınlık 
sayılmıştır. Bu durumun sonucunda “muhannes” yani efemine/kadınsı olarak 
damgalanacaktır (Schick, 2014a:s.y.). Yetişkinliğe gelen erkeklerin genç 
oğlanlara ilgi duyması yahut gulâmpârelik ayıplanmamıştır, ancak “iki zevkli” 
olmak, yani hem etkin/aktif hem de edilgen/pasif olma durumu sapkınlık 
olarak görülmüştür. Osmanlı toplumunda eşcinsel ilişkinin, iki zevklilerin 
“utanmaz muhannesler” olarak ayıplanması (Oksaçan, 2012:218), kavramın 
tarihsel bağlamdaki rol ve iktidara dayalı cinsel anlamın farklılığına işaret 
etmiştir. Antik çağlarda Yunanlı bir erkek de benzer bir hayat döngüsüne sahip 
olmuştur. “Önce kendisinden daha yaşlı erkekler tarafından sevilir, sonra 
yaşlandıkça kendisi de oğlanları severdi; ayrıca kadınlara da erotik bir aşk 
duyardı” (Sennett, 2008:63). 
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Yunanlılarda efeminelik, “yumuşak” erkek bedenine sahip (Yunanca 
malthakoi), kadın gibi davranan, cinsel ilişkide “başka bir erkek tarafından 
bir ‘kadın’ (yani alıcı) rolüne tâbi tutulmayı” arzulayan bir erkeğin beden 
fizyolojisine işaret etmekteydi (Sennet, 2008:63-64). Diğer taraftan Hz. 
Muhammed dönemine kadar uzanan muhannesler, hadislerde aleni olarak 
kadınlar gibi giyinen, mücevherler takan, el ve ayaklarını kına ile boyayan 
erkekleri betimlemekteydi. İslam sonrası Doğu toplumlarında kadınlar 
müzisyen olamadığı için erkekler bu sektöre girmeye başlamış, muhannesler 
de “erkek egemen bir işten, kadın egemen bir işe geçişteki evrede olan bir 
ara sınıfı” temsil etmiştir. Efeminelikleri dikkat çekmek amaçlı mı yoksa 
cinsel tercih amaçlı mı olduğu tartışma konusu olsa da muhannesler “ahlâk 
dışı” davranışlarla suçlanmamışlardır; ancak yürüyüş ve hareketlerindeki 
“kuvvetsizlik ve gevşekliğe” dayanılarak kadınsılıklarıyla alay konu 
olmuşlardır (Rowson, 2015:2-8). 

“Osmanlı’da kadın bedeninin ve sesinin hoş karşılanmadığı koşullarda beden 
özellikleriyle; kasları belirginleşmemiş, düzenli olarak ağdayla ya da henüz 
ergen olmadıklarından kılsız bedenleriyle kadınsı olarak niteleyebileceğimiz 
çocuklar, rastık, sürme ve simler ile parlak, ışıltılı ve dar giysilerle dans 
ederlerdi” (Öz, 2016:79). Uzun ve lüle saçlı bu gençler saz ve müzik eşliğinde 
dans ederek seyre, seyirci arzusuna hitap ederlerdi (Yalur, 2013:67). Hz. 
Muhammed’e atfedilen bir hadise dayanılarak düğün gibi etkinliklerin 
dışında toplu olarak bulunulan yerlerde müzik, şarkı ve dans kesinlikle 
yasak ilan edilmesine karşın (Ze’evi, 2008:100-101), Osmanlı’da bu türden 
etkinlikler meyhane, kahvehane ve hamam gibi homososyal ortamlarda ve 
sokaklarda sıklıkla gerçekleştirilmiştir. Rum, Roman, Yahudi, Arap, Türk ve 
Ermeni kökenlerinden küçük yaşta seçilen, güzel ve alımlı oğlan çocukları 
meşkhane’lerde aldıkları eğitim sonrasında köçek olur; sonradan “dansözlük” 
adı verilen çengiyle beraber, modern dönem öncesi Osmanlı rakslarından 
birini icra ederlerdi. Bu çerçevede köçeklerin biyolojik cinsiyete dayalı erillik 
ve ikiliğe dayalı bir normatiflikten çok uzak, Osmanlı toplum ve kültürüne 
içkin bir grup olduğu sonucuna varılabilir (Yalur, 2013:68-69).

Oğlanlara gösterilen ilginin en somut örneğini meyhanelerde ve eğlencelerde 
oynatılan oğlanlar oluştursa da bu homososyal mekânların dışında sokaklarda 
Farsça aşk şarkıları söyleyerek esnaftan bahşiş toplayan gençler yer 
almaktaydı. Bu oğlanlar uzun saçlı, kulakları küpeli, sırtlarında hayvan kürkü, 
dizleri üzerinde küçük çanlar bulunan ve iyi ailelere mensup gençlerden 
oluşmaktaydı (Öz, 2016:76-79). Rahip Gerlach günlüklerinde, 1577 yılı 
İstanbulu’nda gösterişli giyisiler giyen, saçları uzun, önden ve arkadan örgülü, 
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ellerinde şerbet kâseleri olan bir başka oğlanlar “sokakta akçe karşılığında 
bunları satmaya başlardı ki, oğlanların asıl amacı bu şerbeti satmak değil 
kendilerini sergilemek; şerbetten alanların amacı da şerbet içmek değil, 
oğlanların güzelliğini izlemekti” (Öz, 2016:81). Bu sokak kültürü, Antik 
Yunanistan’daki erkeğin kendini ve diğer erkekleri izlemeye ve gözlemeye 
dayalı seyirlik bir etkinliği olan şölenlerini (symposion) hatırlatmaktadır. 
Erkekler, yeteneklerini sergileyebilmek için önceden şiirler, şakalar ve 
kendilerini öven hikayeler hazırladıkları şölen sırasında, “içiyor, birileriyle 
kırıştırıyor, konuşuyor, övünüyorlardı”. Osmanlı kültürünün aksine iktidara, 
role ve yaşa tabi olmayan, yalın seyre dayalı bu etkinlik sırasında rekabet ile 
yoldaşlık bir arada yürütülmekteydi (Sennett, 2008:123).

Osmanlı’da güzel oğlanları seyretme ritüelinin en önemli mekânlarından biri 
dergahlar olmuştur. Tasavvuf tarikatlarından pek çoğu, tüysüz delikanlıların 
güzelliği üzerinde düşünmeyi ilahi güzelliğin dünyadaki yansıması olarak 
gören İbnü’l- Arabi’nin monistik öğretisini benimsemiştir. Usta mutasavvıflar 
tarafından teşvik edilen bu “ruhani” aşktan sema danslarıyla müritler ve 
çömezler arasında bedensel temasa geçiş yapılıyordu (Ze’evi, 2008:101-105). 
Böylece tasavvuf müritlerinin bu coşkun dansla, Allah’ın mutlak güzelliğini 
yansıtan güzel bir şeye bakarak ilâhî güzelliği tahayyül ettikleri düşünülmüştür. 
Nitekim Klâsik İslâm edebiyatında güzel oğlanlara şiir yazmak (el-kavlü fî’l-
mürdân) ve özellile tasavvuf çevrelerinde bu güzel oğlanları seyretmek (en-
nazar ilâ emred) çok yaygın pratiklerdendi (Schick, 2014a:s.y.).  

Genç oğlanlara duyulan aşkın önemli kaynakları sayılan, “divan şiirinde, 
bunun ezgisel uzantısı olan ve günümüzde Klasik Türk Musikisi diye 
adlandırılan müzik türünde bestelenmiş söz eserlerinde, düzyazılarda, tarihî 
kaynaklarda, minyatürlerde, cinsellik öğelerine bol bol rastlanır” (Bardakçı, 
1992:6). Enderunlu Fazıl, Nazım, Necati, Ahmet Paşa, Zati, Taşlıcalı 
Dukakinzade, Şeyh Galib gibi birçok divan şairi âşık oldukları gençlere kimi 
zaman isimlerini vererek şiirler yazmışlardır. Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk 
adlı yapıtında erkek kahraman Aşk’ın güzelliği sanki bir genç kızın fiziksel 
özelliklerini anlatırmışçasına betimlemiştir (Oksaçan, 2012:229). Özellikle 
on altıncı ve on sekizinci yüzyıllarda eşcinsel temaların sıklıkla kullanıldığı 
Osmanlı Divan şiirinde, erkek bedeninin bir kadın gibi betimlenmesi 
bedenlerin tüysüz, sakalları çıkmamış olduğuna işaret etmekteydi. Bir diğer 
önemli nokta ise İslâmî toplumların homososyal ortamlarında kadınlardan 
bilhassa eşlerinden söz etmek ahlak dışı sayıldığından, yazılı metinlere konu 
olan sevgilinin erkek olmasını gerekli kılmasıdır (Schick, 2014a:s.y.). 
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On altıncı yüzyılda Gazali, diğer bir isimle Deli Birader tarafından yazılan ve 
önemli bir cinsellik metni olan Dafi-Ü’l-	Gumüm’de (Gamları Defeden Kitap), 
gulâmpârelerin hikayeleri anlatılırken eşcinsel ilişkinin aktif-pasif vurgusu 
üzerinden betimlenmesini, “erkekler arası rekabetin en önemli metaforlarından 
biri olan iktidar kurma- iktidara sahip olma gücü” olarak yorumlamak 
mümkündür (Bingölçe, 2007:28). Metinde kurnaz yetişkin aktif erkek, saf ve 
deneyimsiz pasif oğlanları ağına düşüren kişi olarak konumlanırken, adeta 
efendi-köle ilişkisini andıran bu iktidar ağında oğlanlar “cinsel eşya” haline 
gelen ve kullanılan kimseler olarak tanımlanmıştır (Bingölçe, 2007:28).
 
Antik Yunan’dan beri süregelen, kölelerin cinsel ilişkide pasif olmaları ve 
yine ilişkide haz duymaktan öte, sahibi olan etkin kişiye haz vermesi gerektiği 
kuralı (Oksaçan, 2012:200), Osmanlı dahil çoğu kültürde kabul görmüştür. 
On altıncı yüzyıla kadarki süreçte özellikle Hanbeli metinlerinde köleler ile 
özgür insanlar arasında ayrım yapılmamışken, diğer mezhepler özgür erkek 
ve kadınların aksine kölelerin kendi bedenleri üstünde tam yetkiye sahip 
olmamalarından dolayı yasal yükümlülüklerinin az olduğunu, bu nedenle 
daha hafif yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini savunmuştur (Ze’evi, 
2008:70). Yazılı bir bağlayıcılığı olmasa da toplumsalda kadınların, genç 
erkeklerin ve efemine erkeklerin cinsel bağlamda yetişkin erkeğin cinsel kölesi 
olarak algılanması kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla klâsik edebiyatta, tıbbi 
eserlerde, rüya kitaplarında homoerotik ilişkinin sorun teşkil etmemesinin 
nedeni, yetişkin erkeğe biçilen rolün sadece aktif olması yahut giren kişi 
olmasıdır. Dolayısıyla girilenin, kadın ya da genç bir erkek olmasının pek bir 
önemi olmamıştır (Schick, 2014a:s.y.). 

Osmanlı tarihinde homoerotizm konusunda önemli eserler veren, saraylı 
gulâmpâre bir memur ve Divan şairi olan Enderunlu Fazıl, minyatürlerle 
dolu Defter-i	Aşk,	Hûbannâme,	Zenânnâme ve Çenginâme adlı kitaplarında 
Osmanlı ve dünya güzellerini, oğlanları, kadınları ve köçekleri açık bir biçimde 
betimlemiştir. Hatta lezbiyen ilişkileri anlattığı Zenânnâme’nin, Fazıl’ın 
ölümünden yirmi sekiz yıl sonra İstanbul’da devlet eliyle toplatılmasının 
temel sebebi, eşcinsellikten söz etmesi değil nikâha karşı duruşu olmuştur. 
Nitekim modernliğin ürünü aile kurumunu kutsallaştıran Tanzimat, kitabın 
toplatılmasından bir yıl sonra ilan edilecektir (Öğüt/Yalur, 2013: 25-79). 

On dokuzuncu yüzyılda sansüre maruz kalana kadar kamusal alanda sergilenen 
Karagöz oyunları ve rüya yorumu kitaplarında da homoerotik davranışlara 
sık sık referans verilirdi (Çokuğraş, 2016:17). On yedinci yüzyılda köklü ve 
popüler bir sanat biçimi haline gelen Karagöz tiyatrosu, on altıncı yüzyıldan 
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itibaren imparatorluğa gelen pek çok Avrupalı seyyah tarafından müstehcen 
bulunmuş; hatta 1670’lerde imparatorluğu ziyaret eden II. Charles’ın 
sefaret papazı Dr. John Covel tarafından “hayvani” derecede kaba bir dile 
sahip olduğu belirtilmiştir (Ze’evi, 2008:150). Gene Antik Yunan ve Latin 
tiyatrolarından beri kullanılagelen, ortaoyununda da Pişekar’in elinde tuttuğu 
tahta kılıç (papel) erkek cinsel organını simgelemek amaçlı kullanılmıştır 
(Oksaçan, 2012:245). 

Hamamlar gibi homososyal mekânlardaki homoerotik eylemleri, yine dönemin 
edebi metinlerinden öğrenmekteyiz. Bunlardan bazıları hamam eğlenceleri 
veya hamamdaki güzelleri anlatan hamamiye veya hammamnâme olarak 
adlandırılan kasideler olmuştur (Schick, 2014b:197). Dönemin hamamlarında 
güzellikleriyle ün yapmış tellak delikanlılar, eğlence yaşamının köçeklerden 
sonra gelen önemli kişileri olarak konumlanmıştır (Oksaçan, 2012:247). 
Cinsiyetler arası ilişkilerdeki muğlaklık bazı dini kesimlerce bile görmezden 
gelinmiş; ancak bir hamamda gerçekleşen eşcinsel cinsel ilişki ancak ticari bir 
boyutu olduğunda göze batan bir duruma dönüşmüştür (Çokuğraş, 2016:18). 

Osmanlı başkentinde, Fener, Kumkapı ve Tatavla semtlerinde fuhuş yaparak 
para kazanan ve esnaf takımından sayılan ve belgelerde esnaf-ı	 hizan	
dilberan adıyla anılan pasif eşcinsel delikanlılar, subaşılık tarafından kayıt 
altına alınıp vergiye bağlanmaktaydı (Öz, 2016:80). Hîzân-ı dilberân esnafı 
hakkında Evliya Çelebi şu şekilde bilgi verir: “Nefer 500, bunlar bir alay 
yersiz, yurtsuz, düşkün, ahlâksız, yüzsüzlerdir ki kendi kadir ve kıymetlerini 
bilmeyip Babulluk’ta, Kalatyonoz’da, Finde’de, Kumkapı’da, San Pavla’da, 
Meydancık’ta, Kiliseardı’nda, Tatavla’da ve çeşit çeşit fuhuş yapılan yerlerde 
sürü sürü gezip boğaz tokluğuna avlanırken subaşı tuzağına düşüp sonunda 
defterli olur” (2003:477-478). Hamamcılar kethüdası Derviş İsmail’in 1686 
tarihli Delláknáme-i	Dilküşá (Gönüller Açan Delláklar) kitabı hamamlardaki 
eşcinsel pratikler hakkında önemli bir kaynak olup, İstanbul’da isim sahibi 
11 hamam tellağının öyküsünü ve “kurnabaşı işleri”, “döşek yoldaşlığı” gibi 
hamam görevlerini nerede ve ne şekilde yaptıklarını anlatan önemli bir kaynak 
olmuştur (Bardakçı, 1992:77-80). 

Bir homososyal mekân olarak erkek erkeğe fuhuşun daha sık gerçekleştiği 
meyhanelerin sayısındaki fazlalık ve Osmanlı’da içkinin dinen yasak olmasına 
rağmen alkol üretim ve tüketiminde vergilendirmenin olması, hamamlarda 
olduğu gibi mekânın meşruluğunun karmaşıklığını bildirmiştir (Çokuğraş, 
2016:150-153). Özellikle dışarıda ama kapalı bir alan olan yarı-kamusal 
mekân olarak tanımlanabilecek hamamlar, genel kamu algısında ve temsillerde 
kodlanan cinsellik karşısında, homoerotik normlar aracılığıyla, normatif 
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olmayan mekânsal pratiklerin gizlendiği yerler olmuştur. Aşık ve maşuk’un 
iki erkek ya da kadın olduğu göz önüne alınırsa, hamam ve kahvehanelerin 
birbiriyle aşk yaşayan hemcinsler için önemli buluşma yerleri olmuştur (Öz, 
2016:78). 

Homoerotizmin ve eşcinselliğin sokaklarda ve kamusal mekânlarda aleni 
olarak gerçekleştiği Osmanlı yaşamında, genç ve yetişkin erkeklerin genç ve 
yetişkin kadınlarla aynı ortamlarda bulunamaması hemcinsleri birbirlerine 
yakınlaştırmıştır (Öz, 2016:78). Homososyal ortam ve mekânlarda gerçekleşen 
bu cinsel pratikler sırasında oynanan (kadın-erkek) “gibi davranmak”, bir 
korunma stratejisi olmaktan çıkıp melez, tamamlanmamış kimliklerin bir 
sentezine yol açmış ve bulunulan mekânları heterotopyalara dönüştürmüştür 
(Stavrides, 2018:161). Ancak Avrupa değerleri ve normlarının benimsenmeye 
başlanmasıyla Arap ve Türk aydınları da heteronormal hale gelmiş bir cinsel 
söylem geliştirmeye başladılar. Manevi bir düşünce halinde olsa bile sakalı 
bitmemiş oğlanların güzelliğine açıkça aşk ilan etmekten utanmış ve giderek 
bu tür söyleme kapılarını kapamışlardır (Ze’evi 2008:116).

Cinsiyetlendirilmiş Mekânlar ve Yeni Cinsiyet Rolleri
On sekizinci yüzyıla kadar Osmanlı toplumları arasında aşiretler, loncalar ve 
tarikatlarla benzerlik gösteren keskin sınırlar bulunmuş, hane halkları reise 
yakınlığın belirlediği patrimonyal bir hiyerarşiye sahip olmuştur (Ze’evi, 
2008:89). İmparatorlukta hanenin en yaşlı erkeği eş, çocuk, akrabalar, 
hizmetçiler ve köleler adına konuşmakta ve temsil etmekteydi (Koğacıoğlu, 
2009:362). On dokuzuncu yüzyıldan önce yazılan sözlüklerde yeri bile 
olmayan aile hane halkının tekilliğini3 temsil eden modern bir anlama sahip 
olmadan önce, cemaat ve topluluğa işaret eden üsre kullanılmıştır (Ze’evi, 
2008:92). Orta Çağ Avrupası’nın feodal hiyerarşisine kısmen benzeyen bu 
yapılanmada iktisadı örgütlenme, aile reisinin hanesini egemenlik ilişkilerinin 
odağına koymakta ancak aile reisinin iktidarı özel hukukta yeri olmayan bir 
egemenlik niteliği taşımaktaydı (Habermas, 2003:62). 

Butler’a göre babasoylu klanlar arasındaki ilişkiler homososyal arzuya 
dayanan, yani bastırılmış ve dolayısıyla kötülenen bir cinselliğe, en 
nihayetinde erkek bağlarına dair olan ama heteroseksüel kadın değiştokuşu 
ve paylaşımı üzerinden vuku bulan, erkekler arasındaki bir ilişki”ler ağıdır 
(Butler, 2014:99). Değiştokuşun nesnesi olan gelin/kadınlar, babasoylu 
klanlar arasında evlilik yoluyla hediye olarak sunulurken hem ticari bir hizmet 
üretmiş hem de klanların kolektif kimliğini pekiştirmiş olmaktaydı. Butler bu 
“kimliksiz” kadınları, babasoylu bir kimliğe bağlayan ilişkisel bir terim olarak 
tanımlar (2014:96). 
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Toprağın kamusal alan olarak tanımlanabileceği feodal üretim ilişkilerinde, 
aile reisinin hane içindeki iktidarı, “ikinci dereceden bir kamusal iktidar” 
alanı olmaktaydı. “Bu iktidar … tabi olduğu toprak iktidarına göre özel 
denebilecek bir iktidardır -ne var ki, bu ‘özel’lik, bir modern hukuk düzeninde 
olabileceğinden çok farklı bir anlam” taşısa da (Habermas, 2003:63) aşağıdan 
yukarıya tüm iktidar odaklarının kamusal ve özel alandaki egemenliği kadın 
bedeni üzerinden yeni üreme pratiklerinin ve nüfus kontrol denetiminin 
başlamasına zemin oluşturmuştur. Batılılaşma girişimlerinin ve kapitalizmin 
Osmanlı’yı etkisi altına almaya başladığı on sekizinci yüzyıl, Avrupa’da 
merkantilist kapitalizmin zafer kazandığı, ekonomik ve siyasi olarak burjuva 
sınıfının gittikçe güçlendiği bir yüzyıl olmuştur. Artık fethetmeye dayalı toprak 
savaşları yerini, ekonomik çıkar savaşlarına bıraktığı ve ülkeler arasındaki 
rekabetin önem kazandığı bu süreçte, ekonomik zenginliğin en temel nesnesi 
insan olmuştur. Ulusu oluşturacak olan bireylerin bilhassa çocuğun potansiyel 
olarak ekonomik bir zenginlik olduğu fark edilmiştir (Çeler, 2013:174). Bu 
süreç ailenin sınırlarının belirginleşmesine zemin hazırlarken yönetici elitin 
merkezileşme girişimleri sonucu Osmanlı devletini oluşturan klan, cemaat 
veya sülale benzeri yapıların ise dağılmaya başlayıp on sekizinci yüzyılın 
sonu itibariyle insanları bu yapılara göre konumlandırma eğiliminin ortadan 
kalkmasına neden olmuştur (Ze’evi, 2008:92).

“Devletlerin nüfusu artık yayılmanın doğal artışına göre değil, sanayilerine, 
üretimlerine ve farklı kurumlara bağlı olarak artıyor…İnsanlar toprak 
ürünleri gibi ve işlerinin kendilerine verdiği avantajlara ve kaynaklara 
göre çoğalıyorlar” (Foucault, 2017:27). Foucault bu ekonomi politik nüfus 
sorunsalının merkezinde cinselliğin yer aldığını belirtmiştir: doğum oranı, 
evlenme yaşı, meşru ve gayri meşru doğumlar, kısırlık, gebeliği önleyici 
uygulamalar gibi (2017:27). Hatta modernleşme öncesi Osmanlı’nın klasik 
döneminde bile devlet, homoerotik seks yapan evli bireylere, evli olmayanlara 
göre daha ağır yaptırımlar uygulamıştır (Ze’evi, 2008:70). 

Osmanlı gibi monarşilerde aile sınırlarının muğlaklığı, geniş bir mahremiyet 
alanına sahip olmayan hane yapısı, toplumsal koşulun antik ya da modern 
dünyanın özel ve kamusal karşıtlığından ne kadar farklılaştığını bildirmektedir. 
Diğer taraftan feodal ilişkiler, karma üretim cemaatine ilişkin unsurlarla 
bağlantılı olduğu için komüne ait olup da ortaklaşa işlenip kullanılan toprak 
veya çeşme, pazaryeri gibi ortak kullanıma açık mekânlar publica yani kamusal 
olarak konumlanabilecek yerler olmuştur (Habermas, 2003:63).  Cami, çeşme 
ve pazaryeri kadar önemli kamusal mekânlar olan mesire yerlerine on yedinci 
yüzyıldan beri belli kısıtlamalarla gidebilen kadınların kentin neresinde, hangi 
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giyim kuşamla ve hangi davranışlarla bulunacaklarına dair tanımlamalar 
getirilmiştir. Dış mekân yasaklamalarına dair 1811 yılına ait bir yazıda, 
Müslüman kadınların cuma günleri kendilerine ayrılan yerler olmak şartıyla 
sadece seyir yerlerinde erkeklerden ayrı olarak bulunabilecekleri bildirilmiştir. 
Seyir yeri olmayan Maslak, Şişli, Levent, Pangaltı gibi bölgelerde Müslüman 
kadının araba içinde durması ve oturması kesinkes yasaklanmıştır (Çakır, 
2017:83). 

Hem kamusal alandaki hem de cinsel rollerdeki değişim, İstanbulluların şehri 
tekinsiz bir yer olarak algılamalarına yol açmıştır. Özellikle üst ve orta sınıfa 
mensup kadınların mesirelerde görünürlüğünün artması toplumsal düzenin 
“bozulduğuna” dair endişe yaratmış; hatta dönemin halk hikayelerine bile 
etki ederek metinlerdeki ana karakterleri kandıran kötü kişiler, kadınlar 
olarak kurgulanmıştır (Çokuğraş, 2016:42). Tanzimat ile başlayan Osmanlı-
Türk modernleşmesinin merkezinde artık aile konusu önemli bir yer tutmaya 
başlamıştır. Devletin ve kamusal tartışmaların odağında yer alan aile, 
kaçınılmaz olarak dönemin edebiyat metinlerinin içeriğini dönüştürerek yeni 
adam/kadın/aile rollerine ve baba-oğul-ev üçgeninde yaşanan çatışmalara yer 
verirken hem modernleşmesinin getirdiği paradoksları hem de hane reisi yaşlı 
erkek ile hane mensubu diğer genç erkekler arasındaki hiyerarşik otorite ve 
bağımlılık ilişkilerindeki erkekler arası hiyerarşinin eleştirisini sunmuştur: 
“Modernleşmeyle birlikte oğul cemaatin ilkelerinden, babanın rehberliğinden 
mahrum kalarak tehlikelere yelken açmaktadır. Bu tehlikelerin başında da 
tıpkı kendisi gibi yanlış modernleşen kadınlar gelmektedir” (Kerestecioğlu, 
2014:12; Sancar, 2014:130). 

On dokuzuncu yüzyıla kadar üst sınıfa mensup çevrelerin yeni ve modern 
yaşama geçtiği İstanbul gibi şehirlerde, devlet, kadınların kamusal 
mekânlardaki varlığını yasaklamak yerine onları örtü ve ferace ile kapatma 
yoluna gidip gezinti yerlerini düzenlemekteydi. On dokuzuncu yüzyılda 
çıkarılan 1829 Kıyafet Kanunu’nda ise artık kadınlara yönelik herhangi bir 
düzenlemeye gidilmediği görülmüştür. Ancak devletin üst sınıfa mensup 
olmayan kadınlarla ilişkisi yine yasaklama-düzenleme bağlamında devam 
etmiş; “meyhaneler, kerhaneler ve hamamların yönetimi konusunda devletin 
izlediği ‘istisna durumlar’ politikası, fahişelerin ayrı bir kategori olarak ele 
alınması, farklı kadınlık kategorilerine farklı düzenleme stratejilerinin tekabül 
ettiğini” bildirmektedir (Akşit, 2005’ten akt. Sancar, 2014:217-218).  1888’de 
yazılan Mecelle’de artık mutfak, kuyu başı ve avlular kadınlara ait yerler 
(makarr-ı	nisvan) olarak belirlenmiş; hatta kimi zaman kadınlar eşya almak 
için çarşıda alışveriş bile yapamamış; Ramazan aylarında Sultanahmet ve 
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Şehzadebaşı camilerinden başka camilere gidememişlerdir (Çakır, 2017:80-
82).

On altıncı yüzyıldan itibaren Müslüman kadınların giyimi baş örtüsünden 
dış kıyafete ve ayakkabılara kadar sürekli çıkarılan fermanlarla tekrar tekrar 
tanımlanmış, gayri Müslim kadınlardan ayrıştırılmaya çalışılmış ve açık renk 
tonlarında giyinmemeleri konusunda uyarılmışlardır. Bu sıkı önlemlerin 
nedeni “namus” bekçisi devletin kamusal alanda her türlü görünürlüğü artık 
denetlemesi gerekliliğinden ve giyimin özellikle iç mekândan dış mekâna 
geçişi belirleyen bir gösteren olmasından kaynaklanmıştır (Çakır, 2017:87). 
Yine on altıncı yüzyıldan itibaren İmparatorluktaki bütün mahkemelere 
yollanan kanunnameler uygunsuz cinsel davranışlar hakkında bölümler 
içermiş, bazıları için yaptırımlar, kimi zaman suçun boyutuna göre parasal 
cezalar önerilmiştir. Şeriat ve kanun sistemleri iş birliği sağlarken, bu 
durum iktidarın “Foucault’nun haklı olarak belirttiği gibi, cinselliği yalnızca 
bastırmakla kalmayıp çeşitli mekanizmalar -mahkemeler, hukuki formüller, 
kadılar, cezalar- yoluyla, aynı zamanda arzuyu ortaya çıkarmıştır” (Ze’evi, 
2008:22).

Kamusal alandaki artan kadının görünürlüğü, dönüşen mekânsal pratikler, 
homososyalliğin gözden düşmesi, aynı zamanda erkekler arası dostluk 
bağlarının hetero-romantik aşk karşısında değer kaybedip ikincilleşmesi ile 
sonuçlanırken kadın dostluğu da erkekler tarafından şüphe ile karşılanmıştır. 
Tek eşli “arkadaşlığa dayalı evlilik” modeli, artık “erkeklerden duygusal ve 
erotik yakınlık ihtiyaçlarını eşleriyle tatmin etmelerini talep ediyordu” (Sarıtaş, 
2019:128). Karı-koca ilişkisinde haz ise evlilik dışında konumlanmış, cinsel 
ilişki ancak üreme işlevi bağlamında gerçekleşmiştir (Foucault, 2014: 225). 
Erkeklere ve kadınlara birbirlerinden farklı arzular, hazlar, estetik, sağlık, 
cinsel zevkler ve bedensel disiplin sunulmuş; buna mekânsal düzenlenmeler 
de eklenmiştir. “Eril mekânlar otorite, çatışma ve rekabet ile dişil mekânlar 
estetik objeler, duygusal anlatılar ve empati” ile kodlanmıştır (Sancar, 
2014:25). Ayrıca cinsiyet ve cinsel yönelim farklarına dayalı “toplumsal 
ilişkiler sivil ve kamusal, siyasal ve sosyal, toplumsal ve özel/mahrem/aileye 
ait olanı” birbirinden ayrıştırarak mekânsal düzenlemeleri ve denetlemeleri 
de beraberinde getirmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki tarihsel örneklerine 
bakıldığında “aile odaklı” ya da “kamusal yaşam odaklı” cinsiyet rejimlerinin 
modernlik atılımlarıyla iç içe geçtiği görülmektedir (Sancar, 2014:27). Çünkü 
disipline edici gözetleme anlayışında belirleyici olan mekânsallık, hapishane 
ve tımarhanelerde olduğu gibi, toplumdaki pratiklerin gerçekleşmesindeki 
iktidar ilişkilerinin özel bir eklemlenmesidir (Stavrides, 2018:147).
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On dokuzuncu yüzyıldaki batılılaşma girişimleri erkeklik, kadınlık ve 
cinsellik konusunda bilinen kavramları da beraberinde dönüşüme uğratmıştır. 
Bilinen cinsel senaryolar, Avrupa hayranı seyahatnamelerin saldırısı sonucu 
yıkılınca Osmanlı’da cinsel söylemdeki değişimler toplum ve siyasetteki 
değişimlerden önce gerçekleşmiştir. Osmanlı ve Arap topraklarında cinsel 
söylem metinsel alandan uzaklaşıp erkeklerin ve kadınların samimi arkadaş 
çevrelerine taşınmıştır (Ze’evi, 2008:196). Modern dünyada biyolojik cinsiyet 
farklılığını toplumsal cinsiyet farklılığına dönüştüren mekânlar, artık cinsiyeti 
yalnızca barındırmamakta aynı zamanda onları tanımlamaktadır da (Schick, 
2014b:175). 

Bekar odalarında, hanlarda ve dükkanlarda beraber yaşayan ve toplumun 
farklı meslek gruplarından meydana gelen bekarların şehirdeki varlıkları, 
kent düzenine en büyük tehdit olarak görülmüş ve sık sık içki, fuhuş ve 
kumar gibi suçlarla ilişkilendirilerek yaşadığı yerler de suç mahalleri olarak 
mimlenmiştir. Nitekim erken modern Osmanlı iktidarının korkutmaya dayalı 
kentsel politikasının hedefi bu kitle olmuştur. Asayiş sorunu olarak gördüğü 
bu kitlenin varlığını mekânlarını yıkarak çözmeye çalışmıştır. Yeniçerilerin 
kontrolünde bulunan ve kentte her gün binlerce insanın ölümüne neden 
olan vebanın bekar odalarından yayıldığı iddiası sonucu “günahkâr” olarak 
mimlenen ve Melek Girmez Sokağı olarak adlandırılan bölge, II. Mahmut 
döneminde yıktırılmış; yıktırılan odaların yerine, 1814 senesinde, İslam’a 
yönelme anlamına gelen Hidayet Camii yaptırılarak kenti “kurtarmıştır ve 
doğru yola sokmuştur”. Halk sağlığı gerekçesiyle sokakların yıkıldığı söz 
konusu dönemde bu hadise, erken modern Osmanlı iktidarının “suçlu mekân” 
üretme politikasına önemli bir örnek olmuştur (Akın, 2002:124; Çokuğraş, 
2016:177-178). 

On sekizinci yüzyılda kentlerde yaşanan kıtlık, fuhuş, yangın ve salgın 
hastalıkların nedeni genç işsizlerden ve bekarlardan kaynaklandığı 
düşünülmüş; asayişin, ekonominin ve siyasetin zayıfladığı bir dönemde 
iktidar, suçlu ve tekinsiz olanı artık mekânlar üzerinden değil mekân içindeki 
bireyler üzerinden tanımlamıştır. Bireysel güzergahlarca belirlenen mekânsal 
ilişkileri idare etmeyi öğrenen bireyler kamusal mekân düzenlemelerinin 
dayattığı yakınlık ile özel hayatı arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. 
Bir mahalle ayini olan adabımuaşeret, her bireyin beden hareketlerinin, 
ifadelerinin onandığını gösteren bir teatrallik sunmuş ve bu adabımuaşeret 
teatralliğinde üstü kapalı olarak “ahlak” kurallarına içten bağlı bir biçimde 
arzular maskelenmiştir (Stavrides, 2018:138). 
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Homososyal mekânların ve ortamların geçirdiği en büyük dönüşüm evlilik ile 
cinsel ilişkilerin yasal kayıt sistemine alınıp denetlenmesi ile gerçekleşmiştir 
(Sancar, 2014:25). Marx, “Evlilik ailenin temeli olmasaydı, o da tıpkı arkadaşlık 
gibi, yasal düzenlemelere konu “ olmayacağına işaret ederek Marx gibi 
Engels de bir ilişkiyi, ancak hukuksal düzenlemeden tamamen kurtulmuşsa, 
“özel” bir ilişki olarak gerçekleşmiş kabul eder (Habermas, 2003:236-237). 
Heteroseksüellik ve homofobi ile özdeşleşen modern aile sisteminde farklı 
cinsel yönelimler dışlanmış, aşka dayalı evlilik ile cinsel ilişkilerin “yasal 
kayıt sistemi’ altına alınıp denetlenmesi önemli bir düzenleme stratejisi haline 
gelmiştir (Sancar, 2014:25). Dolayısıyla heteroseksüel evlilik kurumu ve 
temelde iki kişi arasındaki bir ilişki, özel olmaktan çıkarak artık bir kamu 
meselesi haline gelmiştir. 

Fuhuş Osmanlı’ da sorun yaratan toplum dışı görülen ve ahlak düzeni 
açısından kontrol edilmeye çalışılan fuhuş faaliyetleri, yasa dışı değildi. 
On dokuzuncu yüzyıl sonlarında bir yandan bu faaliyetler ticari bir kimlik 
kazanıp genelevler ortaya çıkarken diğer taraftan köleliğin kalkması ve 
poligaminin ayıplanır bir durum olarak görülmeye başlanması ile “metres”lik 
kavramı da doğmuştur (Çokuğraş, 2016:17-18). Avrupa’da ise, evli çiftlerin 
aynı evde beraber yaşamasının gerekli görülmediği erken modern çağda, 
çiftler genellikle kendi dairelerinde (hôtel) ikamet edip aile dışı hayata ait 
olan salonda bir araya gelmekteydi. Metres (maitresse) ise bir kurum gibi 
işlev görüp sıkı sıkıya muhafaza edilen ilişkilerinin, yapmacık mahremiyetin 
(Habermas, 2003:118) teatralliğini sunan mekânları yaratmıştır. Genelevlerde 
ve odalarda yaşanan gayrimeşru cinsellik hem mutlak anlamda güvenli 
hem de mutlak anlamda gizli biçimde gerçekleşmekteydi. Foucault’un 
heterotopya olarak kavramsallaştırdığı bu mekânlara “herkes girebilir, fakat 
… bu bir yanılsamadır: İnsan girdiğini sanır, oysa girilmiş olunduğu için 
bile dışlanılmıştır” (Foucault,: 2014:300). Çünkü evlilik kurumunu karşısına 
alan gayrimeşru cinsellik gözlerden uzak gerçekleşen usulsüz ilişki ile üstü 
örtülen arzuları tatmin ederken mekânı da adabımuaşeret yoksunu yer olarak 
damgalamıştır.

Foucault böylesi mekânsal pratikleri heterotopya diye adlandırmış ve belli 
açılma ve kapanma mekanizmalarından oluştuklarını toplum değiştikçe 
onların da toplumun özlem ve korkularını yansıtacak biçimde değişime 
uğradıklarını öne sürmüştür (Schick, 2014b:172). Özellikle değişen cinsiyet 
rolleri ile homososyal mekân pratikleri de değişime uğramış; hatta sadece 
sokakta değil ev içinde de roller ve ortamlar değişmiştir. Devlet artık bireyleri 
denetleyen ve gözetleyen bir mekanizma biçiminde hem özel hem de kamusal 
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alanda varlığını pekiştirmeye başlamıştır. Çünkü mekân, her zamankinden 
daha yoğun bir biçimde içine yerleştirdiği bedenlerin davranışlarını bilfiil 
sınırlandıran her türlü iktidar uygulamasındaki temel unsur olagelmiştir 
(Stavrides, 2018:45-146)

Aile özel olduğu kadar politik bir alandır; çünkü modern çekirdek ailelerde 
evin dışında olduğu gibi evin içinde de tıpkı baba soylu geleneksel büyük 
aileleri hatırlatan belli iktidar ilişkileri devam etmiştir.  Batılılaşma öncesi 
klasik dönemde Osmanlı kadınının yaşamı ev içindeki alanla sınırlı olup, 
evlerin ve sokakların mimari yapısına bile yansıyan düzenlemeler aracılığıyla 
kadınlar dışarıdaki yabancı erkeklerden tecrit edilmeye çalışılmıştır: evin 
haremlik/selamlık bölümleri, çıkmaz sokaklar, yüksek bahçe duvarları gibi 
(Çakır, 2017:80). 

Kültür ve toplumsal cinsiyet pratiklerine göre günlük yaşam, kamusal ve özel 
olarak ikiye ayrılmıştır. Kamusal alan, dominant olan erkeğin; özel alan ise 
sessiz ve sosyal ağlara katılımdan izole olan kadının olmuştur. Klişe olarak, 
güçlü olan erkek figürü dış dünyanın potansiyel kötülükleriyle ilgilenirken, 
daha “nazik” olan kadın sadece evin yaşayan sakiniydi (Zalloom, 2019:204). 
Kamusal / özel bölgeler kavramı hem evlerin iç tasarımları hem de sosyal 
olarak inşa edilmiş yerler için kullanılmaktadır:

“Evin mekânlarının, edep hiyerarşileri arasına kelimenin gerçek 
anlamıyla çizgiler çekerek toplumsal bir düzenin haritasını 
çıkaran karmaşık bir çokkatmanlı mekânlar ve mekân altbölümleri 
dizisi olarak yeniden tanımlanması yoluyla…tedricen yeni bir 
mahremiyet anlayışı üretildi… Mimariden bu yeni mekânda 
yeni bir çeşit iffet tesis etmekte yararlanıldı ve böylece mimari, 
mahrem öznenin inşasında aktif rol oynamış oldu. Mimari, 
bedeni, onu yeniden tanımlayacak şekilde örttü, öyle ki aynı 
anda hem bir tehlike olarak inşa etti, hem de o tehdidi sınırladı” 
(Wingley, 1992’den akt. Schick, 2014b:178).

Avrupa’da cinselliğe ilişkin söylemler, on sekizinci ve on dokuzuncu 
yüzyıllarda ilk önce sinir hastalıkları aracılığıyla tıp; daha sonra akıl 
hastalıklarının nedenlerini aşırılıkta, mastürbasyon ve doyumsuzlukta yani 
üremeye ilişkin “suçlar”da aramaya çalışan psikiyatri; namus davalarının 
ve sapkınların yargılanmasına bakan adalet; ve tüm bu cinsellik sorunlarını 
raporlayan ve tedavi etmeye çalışan toplumsal denetimler nedeniyle 
kışkırtılmıştır (Foucault, 2017:30-31). Osmanlı Devleti’nin aksine, Avrupa’nın 
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cinsiyetler ve cinsellik üzerindeki katı denetimlerinin etkileri modernleşmeyi 
yakalamaya çalışan Osmanlı’yı etkilemeye on sekizinci yüzyılda başlamıştır. 
Özellikle seyahatnamelerde ve Batı medyasında Ortadoğu’da yaşayan Türkler 
ve Araplar sübyancılık, eşcinsellik veya efeminelikle suçlanmıştır. Çünkü 
Avrupalı seyyahlar, yolculuk sırasında kendi kavramlarını da yanlarında 
getirdikleri için kendi kültürleri ile gözlemledikleri kültür arasındaki 
farklılıkları metinlere yansıtmışlardır (Ze’evi, 2008: 89-175).

Biyolojik cinsiyet ayrımının üzerine temellenen Avrupa kültüründeki 
toplumsal cinsiyet üremeyi kendine kıstas olarak alırken heteroseksüelliğin 
doğallaştırılmasına ve buna bağlı olarak üremeye yönelik anatomik “uyum”u 
meşruluk olarak ilan etmiştir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyetin öngördüğü 
“kadının kadın gibi erkeğin erkek gibi” olması gerekliliği erkek eşcinsellere 
kadınsılık, lezbiyenlere erkeksilik atanması sonucu, eşcinsel bedenler 
biyolojik dikotomilere hapsedilmiştir (Bingöl, 2014:109). Cinsiyetlendirilmiş 
beden yaklaşımı, farklı cinsel yönelimleri ve kimlikleri bir tahakküm 
nesnesine dönüştürüp modern erkeklik aracılığıyla tecrit ve denetleme yoluyla 
bastırmıştır. “İyi idare edilen bir devletin temelinde iyi idare edilen bir aile 
yattığı” şeklindeki eski argümanlara geri dönülüp, bu görüşü hayata geçiren 
yasal evlilik ilişkisinin sınırları yeniden tayin edilmiştir (Scott, 2010:131). 
Diğer yandan artan nüfus, zayıflayan iktidar yapısı, kent yaşamındaki kültürel 
değişimler kadının alanlarda görünürlüğünün artması, fuhşun tanımını bile 
değiştirmiş; önceleri bir erkekle kadının karşılaşıp konuşması fuhuş olarak 
nitelendirilirken kent içinde buluşmalar artık meşrulaşmıştır (Çokuğraş, 
2016:18). 

Bir Heterotopya Olarak Homososyal Mekânlar
Mekânların tanımladığı ilişkilerin deneyimlenmesinde, düşünme ve konuşma 
biçimimizin oluşturulmasında mekân hem iş birliğinin hem de ayrıştırmanın 
koşulu olarak var olmaktadır (Stavrides, 2018: 149). Osmanlı’daki hamamlar 
ve kahvehaneler gibi homososyal mekânlarda gerçekleşen heterojen 
ve ahenksiz yani siyasi, dini, edebi, kışkırtıcı, bozucu, sanatsal, teatral, 
karnavalesk faaliyetlerin tümü, bu mekânları heterotopik olarak tanımlamamızı 
sağlamaktadır. Foucault heterotopyaların ahenksizliğini vurgulamak için şu 
örnekleri verir: “Türk hamamları, Roma hamamları, İskandinav saunaları, 
genelevler, müzeler, kiliseler, otel odaları, akıl hastaneleri ve hapishaneler” 
(Kömeçoğlu, 2010:72). 

Hetero Yunanca’da ve Latince’de “diğer”, “farklı”, “farklılık”, “başka” 
anlamlarına gelen benzemezliği ifade eden bir ön ek olarak kullanılmaktadır. 
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Topos ise ‘yer’ anlamına gelmektedir. Esasen bir anatomi terimi olan 
heterotopia ise, bir organın ya da dokunun bulunması gereken yerde 
bulunmaması ya da farklı bir yerde bulunmasını ifade etmektedir (Ural, 
2019:82). Heterotopik mekânı açıklarken ayna metaforunu kullanan Foucault, 
aynanın aslında olmadığımız yerde bizi gösteren gerçekdışı bir mekân olarak 
imler: “oradayımdır, olmadığım yerde, kendi görünürlüğümü bana veren, 
olmadığım yerde kendime bakmamı sağlayan bir tür gölge” (Foucault, 
2014:295).  Söz konusu kavram, gerçeklik içinde konumlanan ancak karşıt bir 
yer olma vasfı taşıyan mekânlara işaret ederek mekân-özne arasındaki ilişkiyi 
yapılandırmakta, böylece mekânların dolaylı olarak sebep olduğu ‘öteki ben’i 
keşfetmeyi sağlamaktadır (Ural, 2019:81). Bunu yaparken ötekilik alanına 
tam olarak dönüşmeyip ötekiliğe açılan bir geçit işlevi görmektedir. Ötekilerle 
ilişkisi üzerinden tanımlanarak önceki düzenden ayrılan hareket halindeki 
yerler biçiminde konumlanır (Stavrides, 2018:159).

Heterotopya toplumun nerede toplanacağını belirleyen ve toplumu kendi 
mekânlarının dışına doğru sürükleyen mekânlardır. Foucault bu mekânları altı 
ilkede açımlamaya çalışmıştır.  Bunların ilkini kriz heterotopyaları ve sapma 
heterotopyaları biçiminde iki kategoride açıklar.  “İlkel” denen toplumlarda 
oluşan kriz heterotopyaları, modern toplumlarda yok olmaya başlamış 
olsa da hala var olmaktadır. Özellikle yaşlılar, gençler ya da hamile ve regl 
dönemindeki kadınlar gibi kriz dönemindeki bireylerin kapandığı mekânlar 
kriz heterotopyalarıdır. Foucault’a göre yirminci yüzyıla kadar devam eden 
“balayı seyahatleri”nde, genç kızın bekâretini kaybetmesi için tren, balayı 
oteli gibi “hiçbir yerin yeri”ne ihtiyaç duyulması, “coğrafi koordinatları 
olmayan” heterotopyaları meydana getirmiştir (Foucault, 2014:296).  Kriz 
heterotopyalarının yok olduğu yerde ortaya çıkan sapma heterotopyaları, 
mevcut norma göre sapma olan bireyleri, terapi ve disipline etme aracılığıyla 
düzene sokan ve “normalleştiren” dinlenme evleri, psikiyatri klinikleri, 
hapishaneler ve huzurevlerini kapsamaktadır (Foucault, 2014:297; Stavrides, 
2018:151). Bu bağlamda modernleşme öncesi Osmanlı’daki homososyal 
mekânlar kriz heterotopyaları iken, modernizm sonrası devlet denetimli özel 
ve kamusal mekânlar artık birer sapma heterotoyasına dönüşmüştür.

İkinci kriter, heterotopyanın toplum içinde belirgin ve kesin bir işlevinin 
olduğu ve aynı heterotopya içinde bulunduğu kültürün tarihselliğine göre 
farklı işleve sahip olabileceği üzerinedir (Foucault, 2014:297). Hoca 
Sadeddin Efendi’nin Tacü’t -Tevarih adlı kitabından ve yukarıda bahsi geçen 
tüm metinlerden hamamların, kahvehanelerin ve meyhanelerin “gerçek” 
işlevlerinin dışında aynı zamanda şehvet ve eğlence merkezi işlevi gördükleri 
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anlaşılmaktadır. Hatta köyden kente göç etmiş, bekarhanelerde kalan işsiz 
ergenler, bozahanelerde genç oğlan müşteriler bulmaya gelmekteydi (Hür, 
2019:126). Dolayısıyla mekânların asıl işlevlerinin dışında başka eylemlere 
de ev sahipliği yapması bu bağlamda kent mekânlarının heterotopik olduğunu 
ispatlamaktadır.

Üçüncü ilkede, kendi içlerinde bağdaşmaz olan birçok mekânın tek bir gerçek 
yerde yan yana geldiği mekânlardır (Foucault, 2014:298). Örneğin cami 
ve çeşmenin yer aldığı kent ve köy meydanlarının etrafında konumlanan 
kahvehane, berber dükkânı ve hamam gibi ticari yapıların toplu kullanımları 
arasında o yıllarda kesin ayrımlar yoktu; gerektiğinde biri diğerinin yerini 
kolaylıkla alabilmekteydi. Kahvehaneler şehirde kapatıldığı zaman, hamamlar 
da müşterilerine kahve servisi yaparlar; hatta dans, müzik ve eğlenceler 
tertiplerdi (Özkoçak, 2010:19).

Dördüncü ilkede Foucault, bireylerin geleneksel zamanlarıyla bir tür mutlak 
kopma içinde oldukları, başka bir zamana yolculuğu içeren mezarlıklar, 
kütüphaneler ve hatta şenlik alanlarını örnek vermektedir (Foucault, 
2014:299). Homososyal mekânlardan özellikle hamamlar, zamanın biriktiği 
hareketsiz yerler olarak sabit kalırlarken tarihsel olarak mekân faaliyetleri 
değişime uğramıştır.

Beşinci ilkede Müslüman hamamlarını örnek gösteren Foucault, buraların 
her zaman bir açılma ve kapanma sistemi gerektirdiğinden içeriye gireni hem 
tecrit etmekte hem de nüfuz edilebilir kılmakta ve belli bir izinle ve belirli 
davranışları yerine getirdikten sonra girilebilmekte olduğunu vurgulamaktadır: 
“Ya orada zorla kalınır; kışlanın, hapishanenin durumu budur ya da kurallara 
ve arınmalara boyun eğmek gerekir” (Foucault, 2014:300).  Arınma/
temizlenme ritüelini gerçekleştirmek ve cinsiyetler arası farklı girişlere sahip 
olması hamamları heterotopik mekânlar yapmaktadır.

Son olarak altıncı ilke, yapının kendi dışında kalan diğer mekânlarla olan 
ilişkisine işaret eder. Bu kıstasta heterotopya, mahallerin kullanıcısını mevcut 
durumda bulunduğu mekândan ayırarak, yanılsama mekânına geçişini 
sağlayan heteropik bir mekândır. Ya da ötekileşen bir mekân, diğerleri ne 
kadar düzensiz, çarpık ve savruksa o kadar mükemmel ve titiz başka bir 
gerçek mekân yaratan, giderme heterotopyasıdır (Ural, 2019:89-90). Osmanlı 
mahallelerinin merkezlerinde camii, çeşme, hamam, bekar odaları ve 
bozahaneler yer alırken meyhaneler nüfusun seyrek olduğu sur dışı alanlarda 
inşa edilmiştir. Komşuların şikayetinden dolayı kapatılma veya yıkılma 
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kararlarına maruz kalmamak için sur içinde ve mahalle aralarında meyhane 
yaptırılmamıştır (Özkoçak, 2010:22). Kent merkezinin kaosundan ve diğer 
mekânlardan uzakta konumlanan meyhaneler, kendi gerçekliğini yaratan 
giderme heterotopyalarına örnek verebilirken bekar odaları, hamamlar, 
kahvehaneler, berber dükkanları ya da bozahaneler yanılsama mekânlarına 
örnek teşkil eder. Çünkü o anda işgal etmekte olunan konuma alternatif 
olarak başka bir mekân ve ‘ben’ ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle 
Foucault’a göre heterotopya mekânları bir ayna görevi görmektedir (Ural, 
2019:83). 

Özetle, Osmanlı’da hamamlar ve berber dükkanlarının arka bölmelerinin 
ve üst odalarının “uygunsuz” cinsel etkinlikler için kullanıldığı (Özkoçak, 
2010:20), kahvehanelerde ise kahve içmek dışında homoerotik pratiklerin 
yapıldığı ve yine tüm homososyal mekânlarda müzik ve eğlencelerin tertip 
edildiği bilindiğine göre, buraların birer heterotopya mekânları olduğu 
söylenebilir. Heterotopik mekânlar genelleştirilmiş disiplin düzeninin dışında 
kalan, toplumsalın tespit ettiği ötekinin alanları olarak, düzeni bozmayan ama 
yeniden üreten mekânlar olmaktadır (Stavrides, 2018: 151-152).

Sonuç Yerine
Osmanlı kültürü ve yaşamı bağlamında cinsel yönelimler ve kimlikler 
bugünkü tanımlamalarımızdan farklı olarak belli bir iktidar, yaş ve role 
dayalı gerçekleşen cinsel pratikler olmuştur. Orta Çağ İslam dünyasında 
kadınları cinsel tabloda bir kenara iten eril dünyada, kadınsılık/efeminelik 
genç oğlanların homososyal mekânlarda bu rolleri üstlenmesi, onları ne tam 
olarak kadın ve erkek olarak konumlandıran ikili cinsiyetle sınırlandırmış, ne 
de cinsel kimliklerini tam olarak tanımlayabilmiştir. 

İmparatorlukları hoşgörü, özgürlük dünyası olarak görmeden ve 
idealleştirmeden bakmak ile bugünün algısıyla tarihe bakmak arasında bir 
denge kurmak gerekmektedir. İmparatorluk topraklarının önemli gelir kaynağı 
olan vergilerin mekânların kapatılmasına ket vurması nedeniyle homososyal 
mekânlarda gerçekleşen cinsel pratikler özgürce yaşanmıştır. Hatta bu 
vesileyle köçekler, mahbuplar, parlak oğlanlar gibi niceleri sadece bir yaşam 
biçiminin özneleri olmakla kalmamış aynı zamanda görsel ve yazılı sanata da 
ilham kaynağı olmuşlardır. 

Cinsel rollerin farklılığına göre şekillenmiş bir iktidar düzenine sahip 
toplumsalda, kamuda kadının görünürlüğünün az olması ve görülen yerlerde 
erkeklerden kesinkes ayrışması; kadının olmadığı mekânların sadece erkek 
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erkeğe paylaşılan pratikleri içermesi, modernleşme ile başlayan heteroseksüel 
matriksten farklı biçimde ayrılarak sosyallik ve erotizmi bir potada eritmiştir. 
Dolayısıyla homoerotizm ve diğer erotik ilişkiler sapıklık ya da anormal bir 
duygu olarak görülmemiştir. Ancak erkek erkeğe cinsellikte yetişkinlerin 
diğer yetişkinleri arzulamasının sorun teşkil etmesi, bu türden bir ilişkinin 
kabul edilmemesi erkekliğin bir başka tahakküm biçimi olduğunu gösterir. 
Diğer yandan mevcut dönemde şiddet, ölüm gibi ağır vakalara hatta ağır 
yaptırımlara rastlanmaması bağlamında esnek bir toplumsallık da sunmuştur. 
Erkek ve oğlanlar arasındaki cinsel ilişkiler modernleşme girişimlerine kadar 
Orta Çağ Osmanlı kültürünün ve iktidarının sembolü olmayı sürdürmüştür. 
Modern Çağ ile beraber kadınlar bir yandan denetimle kamuya açılırken diğer 
taraftan özel alana hapsedilmesi sürdürülmüş; farklı cinsel ve erotik ilişkiler 
ise mekânsal düzenlemeler aracılığıyla ve de utanılan ve sansüre maruz 
bırakılan metinlerde görünmez hale gelmiştir. 

Fallusun iktidarında, kadının yerini alan efemineler, parlak oğlanlar, köçekler, 
hizanlar gibi pasif erkek çocuklar, aslında modern dönemin kadınlarını 
sembolize etmiştir.  Aktif olmaktan yoksun ve zayıf görülen bu kimlikler, 
heterotopik homososyal mekânlarda, kadının yokluğunda kadını oynayarak 
saklı bir biyolojik dikotominin maskeler aracılığıyla sürdürüldüğü bir oyunun 
kendine içkin melez kimliklerini yaratmışlardır. 

DİPNOTLAR
1 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=homosocial

2 Yunanca çırılçıplaktan (gumnoi) türeyen gimnazyum, Antik Yunanistan’da 
genç Atinalılar’a nasıl çıplak olunacağının öğretildiği; güreş sahasının 
ve genel egzersiz odalarının olduğu; bir şeylerin içilip sohbet edildiği 
mekanların bulunduğu Akademi.

3 https://www.nisanyansozluk.com/?k=aile
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