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Postmodernist Türk romanının en önemli temsilcilerinden biri olan Orhan Pamuk'un 

romanlarında erkeğin iktidarı daha önce hiçbir çalışmada bütünlüklü bir şekilde ele 

alınmamıştır. Pamuk'un romanlarındaki kadın karakterler ve kadının nasıl temsil edildiği 

meselesi, iki tezde ve birçok makalede inceleme konusu yapılmasına rağmen bu süreçte erkek 

karakterler ve onların kadınlar üzerindeki hegemonyası göz ardı edilmiştir. Edebiyat 

araştırmalarında tespit edilen bu eksikliği kapatmak "Orhan Pamuk'un Romanlarında Erkeğin 

İktidarı" başlıklı bu tezin temel amacıdır. Çalışmanın daha bütünlüklü bir şekilde yürütülmesi 

ve yapılan değerlendirmelerin daha objektif sonuçlar verebilmesi adına Orhan Pamuk'un 

bütün romanları (Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, 

Benim Adım Kırmız, Kar ve Masumiyet Müzesi) bu incelemeye dâhil edilmiştir. Tezin 

"Kuramsal Arka Plan" başlıklı birinci bölümünde "erkeklik" ve "hegemonik erkeklik" 

tartışmalarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak adına toplumsal cinsiyet kuramının ne 

olduğu ve kuramın dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi ele alınmıştır. "Orhan Pamuk'un 

Romanlarında Erkek Olmak" adlı ikinci bölümde ise edebiyat araştırmalarında arka plana 

atılan erkek karakterler ana odak olarak alınmış; erkek kimliğinin ve iktidarının oluşumunda, 

gelişiminde ve aktarılmasında, geleneksel toplum ve aile yapısının etkisi, kamusal alandaki 

pratikler ve bu süreçte iki cinsiyetin birbiriyle olan etkileşiminin rolü üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca erkekliğin ve erkek iktidarının inşa sürecinde kadın karakterlerin metin içerisinde nasıl 

konumlandırıldığına ve hegemonik erkeklik ilişkileri çerçevesinde sözü edilen romanlarda 

üstlendiği rollere de değinilmiştir. Tüm bu incelemelerin sonucunda ise Orhan Pamuk'un Türk 

romanına getirdiği farklı bakış açısına rağmen erkek kimliğinin ve iktidarının inşası sürecinde 

hâlâ geleneksel roman anlayışını sürdürdüğü tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Orhan 

Pamuk, toplumsal cinsiyet, erkeklik, hegemonik erkeklik, iktidar  
 

Power of men in the novels of one of the most important representative of postmodernist 

Turkish novels, Orhan Pamuk has never been entirely addressed in any study before. However 

much the female characters and the way of depicting the female characters in the novels of 

Orhan Pamuk have been the subject of two theses and many articles, the masculine characters 

and the hegemony of these characters on the women have always been ignored. Thus, the 

main objective of this thesis, "Power of Men" is to fill this gap in literature studies. For the 

purpose of ensuring that this study is more encompassing and that it reaches more objective 

results, all novels of Orhan Pamuk (Mr. Cevdet and His Sons, the Silent House, the Black 

Book, New Life, My Name is Red, Snow and the Museum of Innocence) have been included 

in this study. Within the scope of the first chapter of the thesis "Theoretical Background", the 

gender theory has been described and the development of this theory in the world and in 

Turkey has been addressed so as to ensure better understanding of discussions on 



"masculinity" and "hegemonic masculinity". The main focus of the second chapter "Being a 

Man in the Novels of Orhan Pamuk", is the male characters who have been ignored in the 

literature studies. In this chapter, the impact of traditional society and the family structure on 

the formation, development and transfer of the masculine identity and power; the practices in 

public area and the role of interaction between two genders in this process have been 

discussed. In addition, it has also been touched upon the positioning of the female characters 

in the development process of the masculine power in the novels and the roles of the female 

characters in the novels observed with regard to the hegemonic masculinity relations. As a 

result of all these observation it has been determined that Orhan Pamuk, despite introducing a 

different perspective to the Turkish novels, still follows the traditional way of writing about 

the development process of masculine identity and masculine power. Key words: Orhan 

Pamuk, gender, masculinity, hegemonic masculinity, power 

 


