
Beden ‹lgisi Aç›s›ndan
Siyahlarda Kimlik

Arfl. Gör. Arsev Ayflen Arslano¤lu - Prof. Dr. A. Didem Uslu

Bu yaz›da, Amerikan oyun yazar› August Wilson'un
Fences1 ve Alice Childress'in Wines in the Wilderness2

adl› oyunlar› fenomenolojik aç›dan beden alg›s› üze-
rinde odaklanarak ele al›nacakt›r. Uzun y›llar kölelik
kurumunun bask›s› alt›nda kalan siyahlar›n kiflisel de-
neyimlerinin toplumsal alg›lama flekillerini ne ölçüde
etkiledi¤i sorusuna yan›t aranan çal›flma s›ras›nda, ku-
ramsal temel olarak fenomenolojik (görüngübilimsel)
bak›fl aç›s› benimsendi¤inden, kuram›n baz› temel
kavramlar› verildikten sonra, siyahlar›n kendilerini si-
yah olarak alg›lama flekilleri ve deneyimsel yap›lar
üzerinden konu incelenecektir.

Fenomenolojik bak›fl aç›s›ndan bir incele-
meye baflland›¤› zaman, August Wilson'un bir yazar
olarak deneyimlerinden çok, siyah bir yazar olarak
deneyimlerinin yans›malar›n›n izini sürmek daha an-
laml› görünmektedir. Yazar›n etnik kökeni dikkate
al›nd›¤›nda, yaln›zca toplumsal farkl›l›klardan do¤an
deneyimlerin de¤il, ayn› zamanda fiziksel farkl›l›k-
tan-siyah olmaktan-do¤an deneyimlerin de oyunda
önemli yer kaplad›¤› görülür. Bedensel özelliklerin,
özellikle rengin, her zaman ay›rt edici bir etken olma-
s›, yazar›n ve tüm siyahlar›n kiflisel deneyimlerinde
fiziksel ve etnik özelliklerin göz ard› edilmemesi ge-
reklili¤inin en önemli nedenidir. 1980'lerde Amerikan
tiyatrosunda güçlü bir ses olarak ortaya ç›km›fl olan
August Wilson, Pittsburgh'un zencilerin yaflad›¤› bir
gecekondu mahallesi olan The Hill'de do¤up büyü-
müfltür.3 Beyaz bir babayla zenci bir annenin o¤lu
olan August Wilson, gitti¤i Katolik okulunda yazd›¤›
kompozisyon ödevini baflkas›ndan çald›¤›n› iddia
edip, teninin rengi yüzünden önyarg›l› davranarak
haks›zl›k eden beyaz bir ö¤retmen yüzünden onbefl

yafl›nda okuldan ayr›lm›fl4, bundan sonra da kendini
beyaz yerine, zenci toplumla özdefllefltirmifltir. 

Yazar›n kendisini nas›l alg›lad›¤›, nas›l
gördü¤ü yap›tlar›n›n alt›ndaki belirleyici dinamikler-
den birini oluflturur. Ancak, bu noktada akla flu soru
gelmektedir: Yazar, oyununda kendi deneyimini ne
ölçüde yans›t›r? August Wilson, do¤rudan kendi de-
neyimini de¤il ama, oyunlar›nda genel olarak siyah
derili insan›n yaflad›klar›n› yans›t›r. fiöyle ki: "Wil-
son'›n oyunlar› Afrikal› geçmifllerini kucaklayan si-
yahlarla, onu inkar edenler aras›ndaki çat›flmaya
odaklan›r"5

Yazar›n kendi deneyimini oyununda ne
ölçüde yans›tt›¤› sorusuna Wilson'un oyunlar›nda
kendi yaflam›n› yans›tt›¤› varsay›m› ile yan›t verildi¤i
durumda, tüm siyah yazarlar›n yap›tlar›n›n otobiyog-
rafik olmas› ç›kar›m›na ulafl›l›r. Tüm yap›tlar›n otobi-
yografik olmad›¤› son derece aç›k oldu¤una göre, ko-
nuya daha genifl bir perspektiften bak›lmal›d›r. Bu ne-
denle, bu çal›flmada yazar›n, bir siyah›n kendisini si-
yah olarak alg›lama flekillerini nas›l yans›tabilece¤i
üzerinde durulacakt›r. "Siyah olarak alg›lama", bireyin
beden alg›s›n›n bir parças›n› oluflturdu¤undan, yaln›z-
ca oyun metni üzerinde s›n›rl› kal›nmayacak, sahne
performans›nda oyuncunun yazar›n zihnindeki alg›la-
ma yap›lar›n› izleyiciye ne ölçüde aktarabilece¤i de
tart›fl›lacakt›r.

Oyunun sahnelenmesi s›ras›nda izleyici,
yazar taraf›ndan yans›t›lmak istenen alg› flekillerini ve
kiflisel deneyimleri ancak oyuncular›n performans›
arac›l›¤›yla izleyebilir. Hem alg› flekillerinin hem de

Çokkültürlü toplumlarda çeflitli etnik gruplar taraf›ndan ortaya konan yaz›nsal yap›tlar,
genel olarak söz konusu grubun toplumsal konum farkl›l›¤›n› ortaya koymaya yönel-
mifltir. Ancak, farkl› ›rklar ya da farkl› cinsler dikkate al›nd›¤›nda toplumsal konum
farkl›l›¤›n›n alt›nda yer alan fiziksel farkl›l›klar›n da kayda de¤er önem tafl›d›¤›
görülmektedir. 

yazar›n (e¤er yans›t›lmaktaysa) kiflisel deneyiminin
izleyicinin eflduyum yapabilece¤i flekilde aktar›lmas›,
ancak oyuncunun, yazar›n kendisine ve metnine ya-
pabildi¤i eflduyum oran›nda olanakl› olacakt›r. O hal-
de, oyunun anlafl›lmas› ve izleyici taraf›ndan baflar›l›
bulunmas› yazar-oyuncu ve metin aras›ndaki aktar›-
m›n gücüne ba¤l›d›r. Bu noktada baflar›y› tamamlayan
bir di¤er etken de yazar ve izleyici aras›nda oluflan ak-
tar›md›r. Siyahlar taraf›ndan yaz›lm›fl oyunlara genel
olarak bak›ld›¤›nda, bast›r›lm›fl olan siyah kimli¤ini
yeniden d›fla vurma kayg›s› dikkati çeker. August
Wilson'›n Fences adl› oyununda, eksen karakter Troy
Maxson ve delikanl› o¤lu Cory aras›ndaki z›tlaflma,
evrensel bir baba-o¤ul çat›flmas› temas› olarak mer-
kezde yer almaktad›r. Ancak Troy Maxson'›n babas›n›
terk etmesi, onbefl y›l mahkumiyetine neden olan ci-
nayet suçu ve bir beyzbol oyuncusu olarak baflar›y›
yakalayamam›fl olmas› hep derisinin rengi yüzünden
önüne ç›km›fl talihsizliklerdir. Troy, o¤lunun beyazlar
taraf›ndan zenciler için özgürce kendilerini ifade et-
melerine izin verilmifl spor alan›nda geliflmesini iste-
mez. Bir baba olarak arzusu, o¤lunun beyazlar›n bafla-
r› sa¤lad›klar› ifllere girmesidir. Ancak Cory, hep bas-
ketbol oynamak istemifltir. Bu yüzden de evini terk
eder ve kendi yolunu çizer. Ancak ikinci perdenin so-
nunda aile evine dönüp çoktan ölmüfl olan babas›n›n
ruhsal varl›¤›yla bar›fl›r. Beyazlar›n önlemesi yüzün-
den spor yapamam›fl olan baba, Amerikan toplumun-
da yaflam sürmenin yolunu Afrika mitleriyle beyzbol
düfllerini kaynaflt›rarak bulmufltur. Anne Rose, koca-
s›n›n geçmifle inatla ba¤l›l›¤›n› tüm ironisiyle çok iyi
anlam›flt›r. O¤luna flöyle söyler: "Baban olmad›¤› her
fleyi senin olman› istedi... ve ayn› zamanda oldu¤u her
fleye de seni zorlamak istedi" (s. 93) 

Kökleri Afrika'da kalm›fl olan siyah insa-
n›n ataerkil beyaz Amerikan toplumuna uyum sa¤la-
mas› zor olmufltur çünkü Afrikal› aile yaflam›, ataerkil
Avrupa ve dolay›s›yla Amerikan toplumsal yap›s›n-
dan çok farkl›d›r. fiöyle ki, "Afrikal› ailenin temeli,
kanba¤› ve birlikteli¤e dayal› ortak ilgilere ba¤l› soy
iliflkileri grubuna dayanmaktad›r. Her köyde, bireyle-
rin aile ve evlilik davran›fllar›n› düzenleyen kapsaml›
yasal kodlar ve hukuk sistemleri bulunmaktad›r. Kö-
lelik sistemi alt›nda Siyah ailenin yap›s› ve ifllevi radi-
kal bir biçimde de¤iflmifltir. Ancak de¤iflmeyen, Yeni
Dünyadaki Afrikal› insanlar için ailenin önemidir. Ev-
lilik ve aile biçimleri, art›k soy iliflkileri gruplar›n›n
kontrolu alt›nda de¤ilken, yine de Amerikan toplu-
munda karfl›laflacaklar› pek çok y›k›c› güce karfl› bire-
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and the Constitution of the Surrounding World Exter-
nal to the Organism" adl› yaz›s›nda tüm gerçek görü-
nen dünyan›n birey için var olan bak›fl aç›lar› toplam›
oldu¤unu belirtir.8 Bu noktadan bireyin beden alg›s›-
n›n, kimlik alg›s›n› ve kendi dünya gerçekli¤ini ne öl-
çüde etkiledi¤i anlafl›lmaktad›r. Fenomenolojinin
önemli sorular›ndan olan "Ben bedenim miyim?", "Be-
denime sahip olmam ne anlama gelir?" gibi noktala-
ra9, siyahlar söz konusu oldu¤unda, "Bir siyah bede-
nini bir beyaz›n dayatt›¤› flekilde mi, kendi ba¤›ms›z
alg›lama flekliyle mi görür?" ve "Bir siyah, kendi bede-
ni hakk›nda beyaz›n alg›s›n› ve bunu ifade etme flek-
lini nas›l tecrübe eder?" gibi sorular eklenmektedir.
Dolay›s›yla, siyahlar›n kimlik sorunu hem siyah›n
kendisini ve beyaz› nas›l alg›lad›¤›, hem de beyaz›n
siyah› nas›l alg›lad›¤› dinamikleri üzerinde ilerler.
Gerçekte aslolan beyaz›n kendini nas›l alg›lad›¤› ve
siyah› kendine göre nas›l s›n›fland›rd›¤›d›r. August
Wilson'›n Troy Maxson karakteri, beyazlar›n dünya-
s›nda baflar›y› yakalamad›¤› için, o¤lunun onlar›n
standardlar›na ulaflmas›n› ister. Bu da Troy'a göre,
basketbol oyuncusu olmakla de¤il, araba tamircili¤i
yapmakla gerçekleflebilecektir. Tüm kurallar› beyaz-
lar belirlemektedirler. Zenciler ise, bu kurallar içinde
kendilerine gösterilmifl olan yerde yaflam sürmek zo-
rundad›rlar. Bu yüzden, beyazlar›n yüzy›l bafl›nda
zencilere izin verdikleri meslek alanlar› yaln›zca mü-
zik ve spor olmufltur. Asl›nda bu iki dal da siyah insa-
n›n beden yap›s›na uygun oldu¤u ve bu iki alanda bü-
yük baflar›lar elde edebildikleri için siyahlar beyazla-
r›n aras›na kar›flma flans› bulmufllard›r. Bu güdümlü
toplumsal uyumu vurgulamak isteyen August Wil-
son, Ma Rainey's Black Bottom ve Fences oyunlar›n-
dan söz ederek flöyle anlat›r: "Ben, elden kaçm›fl ola-
naklar düflüncesiyle çok ilgileniyordum. Müzik ve
spor siyahlar için geleneksel özgürce dolafl›lacak iç
yollard›, ve hem Ma Rainey'de, hem de Fences'de o iç
yollar bile Levee ve Tory için bir ifle yaramaz".10

Mensch, "Presence and Others" bafll›kl›
yaz›s›nda Merleau-Ponty'den "di¤er insanlar›n varl›k-
lar›n›n nesnel düflünce için bir zorluk ve hakaret oldu-
¤unu" al›nt›lar.11 Bu çal›flma kapsam›nda düflünüldü-
¤ünde, bu al›nt›da "nesnel düflünce" olarak ifade edi-
len kavram, "nesnel beden alg›s›" olarak de¤ifltirilebi-
lir. Siyahlar›n kendi bedenlerini nesnel bir flekilde alg›-
lamalar› ve kendi alg›lar›na dayal› bir kimlik gelifltir-
meleri üzerinde beyazlar›n varl›¤›n›n bir zorluk olufl-
turdu¤u aç›kt›r; siyah›n, dünyaya ve kendisine iliflkin
alg›s›nda beyaz›n egemenli¤indeki dünyan›n dayatt›-

¤› bak›fl aç›lar› etkisini yitirmemifl görünmektedir. Çok
uzun süre "özne" olmaktan çok "nesne" olarak günlük
yaflam prati¤ine sahip olduktan sonra, ba¤›ms›z ve be-
yaz toplum dayatmalar›ndan ba¤›ms›z bir kimlik olufl-
turmalar›n›n güçlü¤ü anlafl›l›r. Beyazlarla eflit haklara
oldukça yak›n zamanda sahip olmufl siyahlar için, "be-
den" alg›s› tart›flmas›n›n "ben bedenim miyim?" flek-
linde sorulara yan›t arayan soyut bir düzlemden çok,
somut bir düzlemde sürdürülmesi daha anlaml› ola-
cakt›r. 

Beyazlarla eflit haklara sahip oldu¤unda
bile siyah birey, tüm di¤er farkl›l›klar bir tarafa b›ra-
k›ls›n, fiziksel özellikleri nedeniyle "farkl›"d›r ve bu
farkl›l›¤›, kendi etnik kökenini yads›yarak yok sayma-
s› mümkün de¤ildir. Yine de birey, tamamen beyazla-
r›n söylemini benimseyerek kendi bedenini kendisine
"öteki"lefltirebilir ve kendisine bu flekilde bir kimlik
edinme yolunu seçebilir. Fiziksel farkl›l›klar›ndan do-
lay› ortaya ç›kan sürekli iç çat›flmadan kaçmas› ise ola-
naks›zd›r. Öte yandan, beyaz› tamamen  "öteki" konu-
muna itebilir ve kendi dünyas›ndan yal›tmak isteyebi-
lir; ancak, ço¤unlu¤unu beyazlar›n oluflturdu¤u bir
toplumda bu seçenek de olanaks›zd›r. Kimlik prob-
lemlerini siyah birey için daha da karmafl›k duruma
getiren en önemli etken, siyah için "öteki" olan beya-
z›n, içsellefltirilmifl olmas›d›r. Bu durumda, beyazlar›n
siyah bireylere kendi bak›fl aç›lar›n› empoze etmeleri
gerekmez. Siyah birey kendisine daha önceden daya-
t›lm›fl davran›fl biçimlerini ve bak›fl aç›lar›n› kendisini
tan›mlamakta kulland›¤› zaman, "öteki"ni kendisiyle
özdefl k›lar, bir baflka flekilde ifade edilirse, tamamen
"öteki"leflir.12

Kendisini bask›layan ve daha afla¤› konu-
ma iten beyaz›n bak›fl aç›s›n› fark etmeden benimse-
yen siyah birey, hem kendi bedeni ile bütünleflemez,
hem de fark›nda olmaks›z›n kendisini içinde buldu¤u
iç çat›flmadan dolay› sürekli ruhsal gerilim yaflar.
Childress'in oyununda siyahlar›n siyahlara sinirlen-
dikleri zaman kulland›klar› sözcükler, beyazlar›n on-
lar› afla¤›lamak için kulland›klar› sözcüklerle ayn›d›r.
Ancak oyundaki Güneyli Tommy'nin aç›klad›¤› gibi,
beyazlar zencilerden nefret ettikleri zaman onlara
"nigger" diye hitap ederler ama bu sözcü¤ün zenciler
aras›nda kullan›lmas› nefretten kaynaklanmamakta-
d›r çünkü Tommy ›rkdafllar›n› sevmektedir (s. 148). 

Siyah kad›n›n durumuna bak›ld›¤›nda
ise, kimlik sorunu ikinci bir katman daha kazan›r: Si-

yi koruyabilme özelli¤ini sürdürmüfltür."6 Baflka de-
yiflle, zenciler kölelik kurumu içinde yaflad›klar› 17.,
18. ve 19. yüzy›llarda beyazlar taraf›ndan afla¤›lanma
ve bedenlerine yabanc›laflmaya maruz kalman›n yan›
s›ra, s›k s›k baflka çiftliklere sat›lmak suretiyle soyla-
r›ndan kopmufl ve Afrika'daki aile ba¤›ml›l›klar›n› yi-
tirmifllerdir. Bu aç›dan Fences (Çit) oyunundaki çit im-
gesi oyunun tümüne yans›yan çok ironik bir simgedir.
Tory, erkek kardefli Gabriel, o¤lu Cory ve Rose'dan
oluflan genifl aileyi bu çit iki türlü koruyacakt›r: "Düz-
gün bir çitin ifllevi, ev ve yuvan›n kutsall›¤›n› d›flar›-
dan gelecek tehlikelere karfl› korumak, ayn› zamanda
d›flar›ya ç›kacak olanlara da bariyer oluflturmakt›r. Bo-
no'ya göre Rose'un çitin onar›lmas› için ›srar etmesi-
nin nedeni herkesi içerde tutmak istedi¤i içindir."7.
Rose yaflam› boyunca yar›m ifller ve iliflkilerle yaflad›-
¤›, yar›m bir aileye sahip oldu¤u için evlilik ba¤›yla
oluflturdu¤u ailesini korumak istemektedir. Çocuklu-
¤unda ve gençli¤inde hep farkl› anneler ve babalarla
yaflam›flt›r. Ancak ne yaz›k ki, kocas› Troy, baflka bir
kad›nla iliflki kuracak ve ondan olan çocu¤una ölü-
münden sonra özverili kar›s› Rose bakacakt›r. Oyu-
nun bafl›nda y›k›lm›fl olan çit daha sonra onar›l›rsa da,
oyunun sonunda yine y›k›k durumdad›r. Troy, kar›s›-
n›n aileyi bir arada tutma çabalar›na ra¤men babas› gi-
bi sorumsuz olmaktan kurtulamam›flt›r.

Bu siyah kimli¤in d›flavurumu s›ras›nda,
süregelmekte olan bast›r›lm›fll›¤›n anlat›m› melodra-
matik özellikler tafl›maktad›r. Siyah olmaktan dolay›
beyaz toplumda varolman›n, "siyah" olarak alg›lan-
man›n zorluklar› ve hem fiziksel hem de psikolojik
ac›n›n aktar›m›, yazar ile izleyici aras›ndaki en önemli
ba¤lant› ve aktar›m noktalar›ndan birini oluflturur.
Ac›n›n, fiziksel ve psikolojik bast›r›lm›fll›¤›n aktar›m›,
ço¤u kez yo¤un duygusal anlat›m› beraberinde getir-
di¤inden, yazar ve izleyici aras›ndaki aktar›m›n me-
lodramatik özelliklere sahip olmas› neredeyse kaç›n›l-
mazd›r. Ancak, fenomenolojik bir perspektif benimse-
yen bu çal›flmada bu özellikler üzerinde durulmaya-
cakt›r. Bu çal›flma aç›s›ndan önemli olan, fiziksel ve
psikolojik ac›n›n (do¤rudan yazar›n deneyimi ya da
kurgusal düzlemdeki deneyim) nas›l tecrübe edildi¤i
ve yans›t›ld›¤› noktas›d›r; çünkü, var olan fiziksel ve
psikolojik ac›, siyah bireyin kendi bedenini nas›l alg›-
lad›¤› ile do¤rudan iliflkilidir. 

"Beden" alg›s›, bireyin kimlik alg›s› ile bi-
rebir iliflkili oldu¤undan burada ayr›nt›l› olarak ele
al›nacakt›r. Husserl, "The World of the Living Present
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yah kad›n hem kad›n oldu¤u için erkek egemen top-
lumda, hem de siyah oldu¤u için beyazlar›n egemen
oldu¤u toplumda daha "afla¤›" konumdad›r. Siyah ka-
d›n›n kendisini beyaz-erkek bak›fl aç›s›n›n etkisiyle
"öteki" konumuna itmesi, ba¤›ms›z bir kimlik olufltur-
ma sürecini çok daha problemli yapmaktad›r. Erkek
egemen söylemin bask›n oldu¤u toplum yap›s›nda si-
yah kad›n, nesnelefltirilmektedir. Alice Childress'›n
oyununda ön plana ç›kan, siyah erke¤in beyaz kad›na
karfl› daha farkl› davranmas› ve beyaz kad›n› daha üst
bir konumda kabul etmesi de siyah kad›n aç›s›ndan
bir di¤er önemli sorunsal› oluflturur: Kendi etnik gru-
bundaki erkekler taraf›ndan be¤enilme kayg›s›, Wines
in the Wilderness oyununda görüldü¤ü gibi 1960'lar›n
sonunda sloganlaflan "Zenci güzeldir" düflüncesiyle
çak›fl›nca, siyah kad›n›n da özgüveni artm›flt›r. Bu dü-
flünce, yüzy›llard›r beyaz insan›n standardlar›na göre
kendisini de¤erlendirmifl ve beyaz›n gözünden kendi-
sini yarg›lam›fl olan siyahlar›n bilinçlenip, nesnel bir
beden alg›s› kazanmaya bafllad›klar›n› gösterir. Oyun-
daki çeflitli karakterler, siyahlar›n geçirdikleri toplum-
sal de¤iflimi belirginlefltirir. Oyunun kurgu zaman›,
1964 y›l›nda New York'ta geçmektedir. Yüzy›l bafl›nda
kölelerin özgürleflmelerinden sonra beyazlara ba¤›ml›
olarak yaflad›klar› "ortakç›l›k sistemi"ni ve siyah/be-
yaz ayr›mc›l›¤› anlam›na gelen "John Crow yasalar›"n›
gö¤üslemek zorunda kalm›fl olan altm›fl yafl›ndaki bir
zenci olarak Oldtimer'›n, zenci ayaklanmas›n›n oldu-
¤u o gün neden beyazlardan ölesiye korktu¤u ve vit-
rinleri k›r›lm›fl dükkanlardaki eflyalardan çald›¤› anla-
fl›labilir. Oldtimer karakteri zencilerin çok k›zd›klar›,
beyazlara karfl› afl›r› ikiyürekli ve itaatkar davranan
Uncle Tom karakterine benzer. Beyazlara boyun e¤er-
ken, f›rsat›n› buldu¤unda da h›rs›zl›k bile yapabilen
f›rsatç› bir zenci insan tipidir. Oyunun sonuna do¤ru
onun okullara, fabrikalara ve sendikalar al›nmam›fl
zencilerden oldu¤u söylenir. Baflka deyiflle, Oldtimer
hep beyaz korkusu ve d›fllanmayla yaflam›fl bir yafll›-
d›r. Öte yandan, yirmiyedi yafl›ndaki yazar Sonny-
Man ile yirmibefl yafl›ndaki kar›s› Cynthia, meslek sa-
hibi olabilmifl genç kuflaktan ve orta s›n›fa yükselebil-
mifl siyahlardand›r. Otuz yafl›ndaki fabrika iflçisi
Tommy ise çok zor koflullarda yetiflmifl Güneyli bir
zencidir ve Kuzeyli ressam Bill Jameson'dan düflünce
yap›s› bak›m›ndan çok farkl›d›r. Tommy, ressam Bill
Jameson'›n evine Sonny-Man ve Cynthia taraf›ndan
modellik yapmas› için getirilmifltir. Tommy bafllang›ç-
ta cahil ve siyahlara iliflkin tarihsel konularda pek bil-
gisiz gibi görünse de, oyunun sonuna do¤ru ak›ll› ve
zeki bir kad›n oldu¤unu ispat eder. Bill'in çizmekte ol-

du¤u üç siyah kad›n tablosundan üçüncüsüne model-
lik yapmas› gerekti¤inde, bu üçüncünün cahil, kaba
saba, baya¤›, yoksul, kad›nl›¤›n› yitirmifl ve itilip ka-
k›lm›fl siyah kad›n imaj› oldu¤unu ö¤rendi¤inde Bill'e
sinirlenir ve onu beyaz kad›nlar› üstün tutmakla suç-
lar (s. 139). Ancak oyunun sonunda, bafl›ndaki tuhaf
peru¤u ç›kar›p çok güzel bir Afrikal› kad›n kimli¤ine
bürünür ve Bill'e baflkald›ran siyah kad›n, "wine in the
wilderness" (çöldeki flarap) olarak resmini çiz-
direce¤ini söyler. Böylece Tommy öykündü¤ü ve tak-
lit etti¤i beyaz kad›n kimli¤ini üzerinden atar. Sadece
siyah kimli¤ini de¤il, ayn› zamanda, zenci kad›n kim-
li¤ini de öne ç›karmaktad›r. 

Yaln›zca tüm toplumsal haklar›n beyaz-
lar›n egemenli¤i alt›nda olmas› de¤il, kad›n›n bireysel
deneyiminde önemli yeri olan güzellik kavram›n›n da
beyaz kad›nla özdefllefltirilmesi, siyah kad›n›n ba¤›m-
s›z bir kimlik edinmesini güçlefltirir. Bu nedenle, siyah
yazarlar›n yap›tlar›nda aktar›lan deneyimlerde yan-
s›t›lan ac›n›n temelinde, "içsellefltirilmifl bask›n
öteki"nin (erkek egemen beyaz söyleminin) ve bu söy-
lem taraf›ndan benimsenen estetik de¤erlerin oldu¤u
sonucuna varmak hatal› olmayacakt›r. 

Siyah Amerikal›lar, Bat› Afrika'dan
Amerika'n›n Chesapeake sahillerine zorla getirildik-
leri 1619 tarihinden itibaren Amerika'da kölelik ku-
rumunun tüm trajedisi için yaflam›fl ve beyaz toplu-
mun üstünlü¤ünü kabul ederek sonuçta bedenlerine
yabanc›laflm›fl, hatta bedenlerinden nefret etmifller-
dir. Böylece August Wilson'›n Troy karakteri "Ben be-
denim miyim?" sorusunun alt›nda ezilirken, Alice
Childress'in Tommy karakteri bedenine sahip olma-
n›n Afrikal›l›¤›ndan gurur duymakla oldu¤unu bilir.
Bu flekilde de nesnel beden alg›s›n› gelifltirmeyi bafla-
r›r. Siyah yazarlar genellikle siyah insan›n nesnel be-
den alg›s›n› tart›fl›rlar ve siyah Afrika mitleriyle beze-
dikleri beyaz Amerikan toplulu¤u içindeki kültürel
çat›flmalar› gö¤üsleyen siyah insanlar›n öyküsünü
anlat›rlar.

* Arsev Ayflen Arslano¤lu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Araflt›rma Görevlisi
* Prof.Dr. A. Didem Uslu, Dokuz Eylül Üniversitesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Ö¤retim Üyesi
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