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Arzunun Nesnesi Olmak
Romans, Kinlgan Erkeklik ve Neoliberal Ozne1
Giil Ozyegin

TURKiYE'DE son otuz y1lda etkili olan toplumsal ve siyasal geli§me
ler ulusal, dinsel, cinsel ve cinsiyete dayah kimliklerin onemli degi
�imler ge c;:irmesine neden oldu. Devlet denetimindeki kapah ekono
miden ozelle§tirmeye ve serbest piyasa ilkesine dayah mutlak kapi
talizme gec;:i§, islamile§me, neoliberal kiireselle§me ve Avrupa'yla
biitiinle§me siireci baglammda gerc;: ekle§en donii§iimler, yeni benlik
tiplerinin olu�mas1m olanakh k1larak ki§isel ve kolektif kimliklerin
tammlam§ bi c;:imlerini degi§tirdi.2 i c;: inde bulundugumuz tarihsel an
da, Avrupa ve ABD'deki liberal demokrasilerin dayand1g1 temeller
de dahil olmak iizere, hemen her iilkede izlerine rastlayabilecegi
miz neoliberal kiireselle§me projesinin ardmdaki itici giic;:, serbest
giri§imcilik, kendini ke§fetme, ozerklik ve kendini gerc;:ekle§tirme
I. Bu yaz1, sm1f atlama egiliminde olan egitimli Turk gen�leri iizerine yapm•�
oldugum daha geni� kapsamh bir ara�tmnanm par�as1d1r. Saha �ah�mas1 sirasm
da Bogazi�i Dniversitesi Sosyoloji Boliimii'niin steak misafirperverligi ve daimi
destegine sahip olma �ansm1 yakalad1m. Ozellikle Ferhunde Ozbay, Cenk Ozbay,
Niikhet Sirman ve Arzu Dnal'a miite�ekkirim. Aym bi�imde, metnin ingilizcesini
okuyan ve degerli yorumlarda bulunan Carla Freeman ve Elizabeth Fenis'e de
kalpten te�ekkiir ediyorum. Bu metnin ingilizceden Tiirk�eye �evrilmesinin �e�it
li a�amalanna katk1 saglayan Emine Ayhan, Kerem Caner Nizamh ve Cenk Oz
bay'a da te�ekkiir bor�luyum. Son olarak, bu yaz1da Ali olarak goriinen ka11hmc1ma onunla miilakat yapmama izin verdigi i�in minnettanm; o olmasayd1, bu sos
yolojik analiz de miimkiin olmazd1.
2. Tiirkiye'de neoliberal kiireselle�menin siyasal iktisad1 i�in bkz. Balkan ve
Savran 2004; kiireselle�meyle birlikte yiikselen yeni orta sm1flann kiiltiirel ve�
heleri i�in bkz. Oneii 1997; neoliberal kiireselle�me ve yurtta�hk politikalan i�in
bkz. Keyman ve i�duygu 2003; Keyman ve Oni� 2007.
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ideallcrini merkez alarak tahayyi.il edilen bir neoliberal oznenin i.ire
tilmcsidir diyebiliriz.
Gi.ini.imi.izde neoliberal oznenin olu�umuna beraberce yon veren
karma�1k toplumsal, psikolojik ve maddi si.irer;lerin incelenmesi, sos
yal bilimler r;at1s1 altmda r;ok say1da ara�tirmacmm gi.indemini i§gal
eder hale geldi. Sosyal bilimier literati.iri.inde kar§1m1za r,:1kan bu hay
Ii kamia�1k. ele avuca s1gmaz fenomeni tammlamak ir;in kullamlma
ya ba�layan kavramlardan biri de "giri�imci benlik". David Harvey'
nin de belirttigi gibi. "Neoliberalizm [ ... ] oncelikle [ ...] insani refah1
geli�tirmenin en iyi yolunun, esash ozel mi.ilkiyet haklan, serbest pi
yasalar ve serbest ticaretle one r,:1kan bir kurumsal r;err;evede bireysel
giri�im serbestlikleri ve becerilerine ozgi.irli.ik tamnmas1" oldugunu
ileri si.irmektedir (2007: 2). Daha once ise Nikolas Rose neoliberal
oznenin "hayatm1, biyografik bir kendini gerr;ekle§tirme projesini
si.irekli daha ileriye goti.irme adma yapt1g1 §ahsi ser;imlerin sonucuy
mu§r;asma anlamh k1lma"nm agir yi.iki.imli.ili.igi.ini.i ta§1d1gm1 one si.i
ri.iyordu ( 1999: ix). Buna ilaveten, meslege ve temel bir sm1fsal stati.i
ye dayah sabit bir kimligin yoklugundan kaynaklanan devamh bir
gi.ivensizlik duygusuyla ba§ edebilmesi ir;in, neoliberal oznenin, ken
dini gerr;ekle§tirme yoni.inden esnek ve ozerk olmas1 yetmeyecek,
aym zamanda -ve belki en onemlisi de- "si.irekli kendini ke§fetme
kapasitesine" sahip olmas1 gerekecektir (Walkerdine 2003: 240).
Neoliberal oznellik konusundaki en i.iretken feminist ara§llrma
c1lardan biri olan Valerie Walkerdine, benzerlerinde pek az rastla
nan bir §ekilde neoliberal toplumsal hareketlilik, yi.ikselme egilimi
ve sm1f atlama arzusu baglammda cinsiyet meselesine odaklamyor.
Walkerdine, neoliberal oznenin in§asmda feminen olanm nas1l ken
dine has bir onem kazand1g1 sorusunu di.i§i.incesinin merkezine ko
yuyor. Ona gore, "yeni orta sm1f bireyliginin ba§hca ta§1y1c1s1 adde
dilen nitelikler kadmhga atfedilen niteliklerdir ve kadmlara kendi
lerini bak1§m nesnesi olarak i.iretmeleri yonlinde oteden beri yap1la
gelen te§viklere dayamrlar" (242). Buradan hareketle Walkerdine,
neoliberal toplumsal hareketlilik ve s1mf atlama soyleminin "gerek
erkekleri gerekse kadmlan kendileri hakkmda dli§i.inen, baki§larm
kendilerine yoneldigi ozneler haline gelmeye, bu anlamda da femi
nenle§meye te§vik etmesi" bak1mmdan esasen kadms1 bir soylem
olarak r;err;evelendirilebilecegini one sliri.iyor (242 ).
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Bu tarz giincel meseleler ve kuramsal kayg1larla ilintili olarak
kaleme alman bu yaz1, egitim alanmda avantaj sahibi gem; kesimin
i�inde toplumsal hareketliligin ve kimlik kurulumunun say1s1z mo
delinden birini temsil ettigi dii�UnUlebilecek ve sm1f atlama yolun
da ba�anyla ilerleyen gens; bir TUrk\in sesini duyurmay1 amas;hyor.
Aldtklan egitim bak1mmdan ayncahkh say1labilecek gens;Ier, ken
dilerini Tiirk toplumunun onceki ku§aklanndan daha fazla bireyle�
mi� olarak gormenin yam sira. kendi ku§aklarma ozgii yeni kimlik
leri ve ili�ki bis;imlerini hayata ges;irmek ve bu kimliklerin "oznele
ri" olmak as;1smdan daha muktedir olduklanmn bilincindeler. Bu
gen�Ier neoliberal imge, ideoloji ve kurumlarla yogun bi9imde ha
�tr ne§ir olmakla kalmay1p, neoliberalizmin "ethos"unu birs;ok fark
h baglamda benimseme, reddetme veya yeniden �ekillendirme gU
ciine de sahipler. Ne var ki, soz konusu bu kuramsal ugragm sorgu
lay1c1 bir yakla�1mla ele ahnmas1 gerekliligi s;e�itli gii91Ukleri de be
raberinde getiriyor.
Burada amac1m, neoliberal ozne Uretiminin derin. karma§tk, ki
mi zaman da birbirleriyle 9at1�an siires;Ierine gens; bir erkegin dene
yimleri odagmda 1�1k tutarak birey olma halinin neoliberalizm siire
cinde §ekillendirili§ine ve benliklerin iiretimine dair kimi hakim fi
kirlerin son derece k1sir ve genelleyici anlay1�lara dayah olabilece
gini one siirmek. Neoliberal oznelligin giiniimiizdeki yadsmamaz
onemi ve kiiresel ols;ekteki mutlak mevcudiyeti tezinin. onun tarih
selliginin ve kiiltiirel ozgiilliigUniin, cinsel ve cinsiyete dayah ili§ki
lerinin yam ma, toplumsal dinamiklere dayanan koklerini de gor
mekten ahkoymamas1 gerektigi kamsmday1m. Ges;tigimiz yirmi y1l
da sosyal bilimler alamnda yap1lan hemen her tart1�ma �u temel so
ru ekseninde gers;ekle§ti: Neoliberal kiireselle�menin giicii, kimlik
sm1rlanmn (yerel) kiiltiire dair kaynaklarmda gedik as;ma yoluyla
kiiresel homojenlige mi neden olmakta yoksa melezle§mi§/kayna�
m1§ kimliklerden miirekkep bir diinya m1 yaratmakta? Bu usandm
c1 soru kar§tsmda ben, benligin kiiltiirel iiretiminin ozgiinliigiiniin
canahc1 bir mesele olmay1 siirdiirdUgUnU savunuyorum.
Tiirkiye'de merkezi bir oneme sahip oldugu dU�iiniilebilecek olan
kiiltiirel ozgiinliik meselesinin kimi ipus;lanna "baglant1salhk" (con
nectivity) kavrammda rastlanabilir. Suad Joseph'in bUtiiniiyle ozerk
ve otekilerden ayn olan smirlandmlm1§ bir (Batih) benlik modeline
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altematif olarak geli§tirdigi; sm1rhliga degil, akt§kanhga dayah bir
birey olma halini tammlayan "baglant1salhk" fikrini (Joseph 1993,
1994b) i;1k1� noktas1 olarak ahyor ve bireyin daha geni§ i;aph sosyal
lik bii;imleriyle ii; ii;e gei;mi�ligine atfcdilen biiyiik k1ymetin, "ben
ligin §ekillendirilmesinde otekilerin miidahilligini davet eden, ge
reksinen ve buna onayak olan" (Joseph 1993: 468) benliklerin iireti
mini destekledigi Tiirkiye'de, soz konusu kiiltiirel ozgiilliigiin ozel
bir giice sahip oldugunu dii�iiniiyorum. Bu kimlik olu§umu paradig
masma gore, baglant1h insanlar kendilerini ozerk varhklardan ziya
de. oyle somut bii;imde "bir ba�kasmm pari;as1 olarak gormekteler"
ki, kendi tamamlanm1�hk hisleri, "giivenlik. kimlik, biitiinliik, hay
siyet ve ozsaygtlan" o ki§inin "yap1p ettiklerine bagh" (Joseph 1994:
55) olarak �ekilleniyor. Joseph, formiille�tirmesinde baglant1salhk
kavram1m kati bii;imde cinsiyete dayah bir ili§kiselligin otesine ge
i;ecek §ekilde geni�letir. Joseph'e gore, ili�kisellik sadece kadmhk
ii;in gei;erli bir kavram olmamanm yam s1ra. feminist psikanalizm
ii;erisinde kuramsalla�tmld1g1 gibi kadmhga ozgii bir ayncahk da
degildir; erkekligi de kapsar. Buna ilaveten Joseph baglanttsalhg1,
ataerki baglammda da kavramsalla§ttrarak, "ataerkil baglant1salhk"
deyimini tiiretir. 3 Yazara gore, kadmlar da erkekler de ili§kisellige
deger verdigi halde. ataerki erkek gereksinimleri ve arzulanna once
lik tamr; bu da aile ve toplumun i;at1s1 altmda farkh baglanusalhk
deneyimlerinin ya§anmasma yol ai;ar. Bu noktada §Unu onemle vur
gulamak gerekir ki, baglant1salhk bir benlik kazanma haline gonder
me yapmaz ya da bir ku§attlmt§hk durumunu tarif etmez. Baglant1salhk, yerle§ik etkile§im diizeyindeki bir faaliyet ve niyet olarak ay
nkhk, ozerklik ve smJTlann tahkim edilmi§ olmas1m da te§vik et
mez. Daha da onemlisi, baglant1salhk bireylerin birbirlerini ozerklik
dili vas1tas1yla anlama olanag1m d1§ar1da b1rakmaz. Ancak bu i;eri;e
vede en i;ok arzu edilen sm1Tlandmlm1§ benlik degil, bagla§tk bir
benlik olacaktJT.
3. Joseph �tiyle diyor: "Ataerki i.a11s1 altmda, cinsiyet ve ya�la damgalanm1�
haglant1salhk, erkekle�mi� ve ya�m1 alm1� konumdakilerin. aile selameti adma ha
reket etmeye lay1k o\malarmm getirdigi hirer hak olarak. kiiltiirel anlamda, kendi
lerine yakm olan titekileri kendilerinin hirer pari.as1 sayarak ytinetme, tinemli gti
riilen titekilerden aile sevgisi ve sadakatinin hir gtistergesi olarak hizmet ve itaat
bekleme ve onay alma yetkisine sahip olmas1 anlamma gelir" ( 1993: 470).
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Tiirkiye gibi toplumlarda bireyligin kilit bile§eni pek c;ok Bat1h
baglamda oldugu gibi ozerklik ya da bireysellik degil, ki§inin kendi
aile iiyeleriyle ya§ad1g1 ili§kisel deneyimdir. Kendini bireysel te
rimlere gore kavrayan-ve kendini ke§fetme yetenegi ve yiikiimliilii
giine sahip olarak algilayan neoliberal oznenin olu§umunu bu ili§ki
sel benlik iiretimi paradigmas1yla baglantt ic;inde anlamam1z nas1l
miimkiin olabilir? Baglanttsalhk fikrinden hareketle, yeni benlik
anlayi§lanna bic; im verme konusunda kiiltiirel, ulusal, yerel olana
onemli bir rol atfetmekle beraber, tekdiize, homojen, vadesi dolmu§
bir kiiltiir anlayI§InI da reddettigimi belirtmeliyim. Bunun yerine,
ulusal ve yerel olana ili§kin c;ah§malanmlZI tarihsel bir bak1§la des
teklerken, baglanttsalhg, (yeniden) iiretmeye devam eden toplum
yap1sma has ko§ullan ve psikodinamik siirec;leri goz oniinde tutma
m1z gerektigini ileri siiriiyorum. Neoliberal kiireselle§menin Tiirki
ye'de kokleri derinde yatan kiiltiirel yap,larda yol ac;ttg1 kmlmalann
c; eli§kiler bannd1rmaya ve sergilemeye meyilli, ic; ten ic; e c; ogulcu bir
mahiyet ta§1d1g1 kamsmday,m.
Bu yaz,da, neoliberal ozne sorununa yakla§1m1mda romans ve
a§k alanma odaklamyorum. Heteroseksiiel romantik ili§kileri gerek
baglanusalhk gerekse bireyle§me arzusunun iiretildigi onemli bir
erkeklik mevzisi §eklinde tammhyor ve bu alanm neoliberal erkek
oznenin kristalle§mesinde onemli bir i§lev gordiigiine i§aret etmek
istiyorum. Romantik ili§kilerin ve a§ktn erkekligin neoliberal in§a
smdaki onemini vurgulamak yoluyla, kadm ve erkek kimliklerinin
kurgulanmasmdaki kar§tthga -a§k ve romansm alanma kadmhk,
seks alanma ise erkeklik atfeden hakim formiille§tirmelere- bir par
c; a derinlik katmay, limit ediyorum.
Geleneksel olarak, romantik ili§kilerin -kadmhk, duygusalhk
ve hassashkla ilgili c;agn§Imlanyla birlikte- erkek benliginin kuru
lu§unda c;ok da onemli bir eksen te§kil etmedigi dii§iiniilegelmi§se
de, giderek daha kuvvetli bir bic;imde erkekligin gec;erli ve onemli
bir bile§eni oldugu kabul gormektedir. Nitekim farkh cografyalarda
yap1lan yakm donemli ara§ttrmalarda hakim heteroseksiiellik soy
lemlerine yonelik "dirence" ve "altematif' anlaulann ortaya c;1k1§1na dikkat c;ekildi (Allen 2003; Korobov 2009; Maxwell 2007; Red
man 2001). Hakim heteroseksiiellik soylemleri a§k/romantik ili§
ki/mahremiyet arayt§t ile seks arzusunu cinsiyete gore diizenli ve
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yekpare bir bi�imde aymp payla§ttran kimi gii�lii kutupsalltklar
i�eriyor. Kli§ele§mi§ haliyle ozetlersek, erkekler seks isterken, ka
dmlar duygusal bag ile a§k isterler ve kadm-erkek ili§kisinin duygu
sal ve�helerini cinsel arzudan iistiin tutan cinsel bek�iler (iffet bek
�ileri) §eklinde konumlandmltrlar. Hakim erkek cinselligi soylemin
de ise, erkekler cinsel faaliyete her zaman haz1r, duygusalltga kaptl
mayan, inisiyatif alan seks partnerleri §eklinde sunulurken, erkek
cinselliginin tatmininin de kolay oldugu ifade edilir. Ara§ttnnalarda
kadm ve erkeklerin biiyiik �ogunlugunun kendilerini halen bu ha
kim soylemlerle ozde§le§tirdigi belirtilse de, onemli bir azmltk da
bu kavramla§ttnnalann baz1lanna yahut hepsine kar§t �tkarak alter
natif pratikler geli§tinnektedir. A§k ili§kisi ve seks anlattlannm ha
yata ge�irildigi veya hikaye edildigi ozgtil toplumsal ortamlar, soz
konusu altematif veya "geleneksel olmayan" soylemlerin iiretimin
de rol oynayan bir faktor gibi de goriinmektedir.
Sozgelimi, kimi ara�t1rmac1lar Raewyn Connell'm hegemonik er
keklik modelinden hareketle, bir topluluk ortammda sarf edilen ege
men erkek cinselligi ifadelerinin (hegemonik) erkekligi, kadm cin
selligine ve homoseksiiellige kar§tt bi�imde tammlamaya ve bu ifa
deleri sarf edenlerin erkekliginin "miinasip" diye tescillenmesini ga
rantilemeye yonelik bir �aba oldugunu one siirmekteler (Allen 2003:
226). Bu tiir erkek ortamlannda ortaya konan ve geleneksel anlam
da erkeklik damgas1 ta§tyan diger metaforlar, bir�ok gen� erkegin
cinsel yonden aktif ve tecriibeli olarak itibar kazanmaya verdikleri
onemi de vurgulamaktadtr (Maxwell 2007: 545). Bunun tersine,
cinsel arzunun onceliginin reddi ve erkeklerin de duygusal a�1dan
tatmin olacaklan ili§kiler istemeleri gibi altematif ideallerin �ogu,
ancak ortamda ba§ka bir erkegin olmad1g1, dolay1s1yla "miinasip"
erkekligi sergileme gereksiniminin azald1g1 durumlarda ifade edile
bilmektedir. Vanlan gene) sonu�, "altematif' soylemlerin mevcut
olmakla birlikte, "zay1f kald1g1 ve tutarltltk arz etmedigi" yoniinde
(555). Geleneksel erkeklik modellerini, hegemonik erkekligin de
gi§meye direnen bir bi�imi olarak yorumlayan gorii§lerin gittik�e
artan §ekilde sorgulanmas1yla birlikte, "gen� erkeklerin kendilerini
romantik bireyler olarak kabul etme ve ya§ad1klan romantik dene
yimlerden zevkle bahsetme istekliliklerinin hegemonik erkekligin
onemli bir par�alanmas1m yans1tmad1g1," daha ziyade, "hegemonik

ARZUNUN NESNESi OLMAK

157

erkekligin daha once ikincil konuma itilmi§ romantik erkekligi ken
dine ma! edip yeniden bi�imlendirmesinin bir omegi olarak goriile
bilecegi" de ileri siiriilmii§tiir (Allen 2003: 148-9). Bu gorii§ler I§I
gmda Allen, hegemonik erkekligin ba§ansm1 garantilemek i�in es
nekle§mesi ve feminist hareketin yiikseli§i ile bunun kadmlarm
partnerlerinden talepleri iizerinde yaratt1g1 etki gibi "belli bir kiiltii
rel / tarihsel baglamm gereksinimlerine [ayak uydurmas1]" gerekti
gini belirtmektedir ( 149). ili§kisel tarzda in§a edilmi§ erkeklikleri
ele ahrken toplumsal sm1f ve Jrk faktorlerine daha dikkatle egilen
Peter Redman (200 I) ise, heteroseksiiel romans anlat1lanmn gen�
erkeklerin kendi erkekliklerini orta sm1f, profesyonel ve z1mnen be
yaz kimliklerinin kodlanna gore in§a etmesindeki roliine odaklam
yor. Romans1 esas alan anlatilan heteroseksiiel erkekligin diyalojik
m ahiyetinden ve Foucault'nun disipliner rejim anlayi§mdan hare
ketle a�1klayan Redman, gen� erkeklerin heteroseksiiel romantik
ili§kilere yatmm yapmalanmn, "disipliner egitimin asli ve�helerine
dogru oznel bir yonelim olu§turmanm" bir arac1 olarak goriilebile
cegini savunuyor ( 188). Redman'a gore, romantizm temelli ili§kiler
bireyle§me siirecinin onemli bir par�as1 olan kiiltiirel ve ekonomik
sermayenin kazamlmasma yonelik rekabette de hayati bir rol oyna
maktadlf. Redman kendi �ah§masmda, gen� erkekler i�in "toplum
sal oteki" i§levi goren en a�1k iki grup olarak kadmlara ve e§cinsel
(gey) erkeklere yer verse de, gen� erkekler i�in kendilerini "kadmla
n cinsel olarak nesnele§tiren, homososyallik, homofobi ve okula yo
nelik muhalif ya da ilgisiz tutumla tammlanan" diger heteroseksiiel
erkek kimliklerinden ayn tutmamn da bir o kadar onemli oldugunu
one siiriiyor (195). Boylece romans anlalilar1, "sm1fsal, cinsiyete da
yah ve cinsel ili§kileri kontrol etme ve kollama" ve gen� erkeklere
"faillik, otorite, cinsel diiriistliik, olgunluk, erkeklik [ve] kiiltiirel
sermayeye" sembolik anlamda ula§ma imkiim saglama yoluyla bi
zatihi disipliner pratikler haline geliyorlar ( 198).
Romantik ili§kiler, seks ve bu arenada ifade bulan diger tiim an
lat1 ve pratikler, gen� Tiirklerin benlik, cinsiyet ve cinselligi §ekil
lendirme bi�imlerine yakmdan bakmak i�in miistesna bir bakI§ a�1s1 sunuyor. Ben, burada soz ettigim diger yazarlardan farkh olarak,
bu alan1 duygu yonetimi, duygulamm ve cinsel arzu arasmdaki bag
lanlilara dair yeni ideallerin belirlenip smand1g1 bir baglam olarak
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dii§iiniiyorum. Geni; kadm ve erkekler kendilerine toplum ii;inde bir
yer bulma ve kimlik edinme siirecinde cinsel ileti§im alamna ve
"serbest duygular" (Luhman 1986) piyasasma kat1hr, burada da ken
di duygu, beden ve arzulanna yon, bii;im, diizen vererek, otekiler ve
kendileriyle ili§ki kurarlar. Romans. otekini ve kendini tamma de
neyimleri yaratarak bu geni; ki�ilerin "ben" duygusu geli§tinneleri
ni olanakh k1lan onemli bir i;eri;eve saglamaktadtr. Neoliberal oz
nelligin geli§tirilmesi, ilerletilmesi, gei;erlilik kazanmas1 veya red
dedilmesi bilfiil romans ve cinselligin fiziksel ve soylemsel alanla
n dahilinde geri;ekle§iyor. Fakat bu esnada kurulma siirecinde olan
yalmzca romantik, cinsel benlikler degil; zira romans ve cinselligin
te§kil ettigi bu alan sm1fsal ihtiraslann da disiplin altma ahmp dii
zenlendigi son derece metala§mI§ bir mekan. Soz konusu bu alan,
yeni orta sm1flann kimligine ili�kin ozlemlerinin, ki§inin onu diger
lerinden ay1ran konumuna i§aret eden ritiiel ve kiiltiirel pratiklerin
yiiriitiildiigii, kendini oli;menin bir arac1, kendi toplumsal yerini de
netlemenin bir yolu olarak i§ gordiigii zemini de olu§turur. Ben bu
sahay1 aym zamanda cinsellik ile duygusal ili§ki ve erkeklik ile ka
dmhk arasmda yeni eklemlenme ve uyum kazanmanm geri;ekle�ti
gi, tahakkiim ve tabiiyet ili§kilerinin icra edildigi en canahc1 omek
lerden biri olarak degerlendiriyorum. K1sacas1, i;ogunlukla bir haz/
zevk ve belirsizlik/kayg1 kaynag1 olarak tecriibe edilen bu alan ve
bu alandaki ili§kiler, paradoksal bii;imde, neoliberal bireyligin ve
onun cinsiyet, cinsellik ve sm1fla olan s1k1 baglannm diizenleni§ini
anlamamm saglayacak net bir mercek olu�turuyor. Bu mercegin ki
§inin kendini geri;ekle§tinne gereksinimlerini olu§turan, benligin
baglant1salhgm1 degil ozerkligini, bireyin dt§mdan gelen toplumsal
denetimi degil ozdenetimi vurgulayan neoliberal donii§iimler bag
lammda son derece onemli oldugunu dii§iiniiyorum.
Yeni orta sm1f erkekliginin in§a ve icrasmda esas te§kil ettigine
inand1g1m a§k ve romansa ili§kin bu incelemem, bekaretin ki§isel,
toplumsal ve yasal oneme haiz oldugu bir kiiltiirel baglamda yer bu
luyor. Tiirkiye'deki, bekar kadmlara k1zhk zarlar1m evlenene kadar
korumalanm sahk veren hakim bekaret nonnu ve aseksiiel k1zhktan
seksiiel kadmhga gei;i§in evlilik kurumunun i;at1s1 altmda geri;ek
le§mesi gerektigi yollu nonnatif beklenti, geni; kadm ve erkeklerin
cinsel davram§Im §ekillendirip diizenlemenin yam s1ra, onlarm ro-
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mantik ve cinsel ili§kiler kurma, diizenleme veya bu ili§kilerden v•k
ma bivimlerinde de merkezi bir rol oynuyor. Gelgelelim, ba§ka bir
yerde aynnt1h olarak ele ald1g1m gibi (Ozyegin 2009), bekaret nor
munun cinsel kar§ila§malann ko§ullanm belirlemesi, Tiirk gern;leri
arasmda cinsel temkinliligin bir norm oldugu anlamma gelmemek
tedir. Tiirk gern;leri romantik a§km ve cinsel birle§me olsun ya da ol
masm cinselligin hazlanm ya�1yor, tad1yor. Kimi yerle§ik, kentli,
orta sm1f, egitimli genv kadmlann bekaret norm Janna §iddetle kar§I
<;1karak ve bakire olmayan bekiirlar s1fat1yla kendilerine yeni kim
likler tayin etmek iizere bakire s1fatlarmdan vazgevtiklerini gorebi
liyoruz. Bu genv kadmlann baz1lan da bedenleri arac1hg1yla cinsel
lik alanma girip ve§itli erotik faaliyetlerde bulunsalar da bekareti
bozucu, vajinal bir cinsel ili§kiden kavmmaya devam ediyorlar.
Neoliberal toplumsal ve ekonomik reformlarm ve kiiresel tiiketi
ci kiiltiiriiniin l 980'lerden bu yana peki§mesiyle birlikte, Tiirkiye'de
onemli toplumsal degi�imler ya§and1 ve altematif benlik anlayi§lan
m ve yeni toplumsal baglan beraberinde getiren daha once goriilme
mi§ yeni toplumsal biitiinle§me tarzlar1 ortaya v1kt1. bmegin, serbest
piyasa ekonomisi ve geni§ kapsamh bir medya ve internet eri§imi,
Ti.irk genvliginin aile, kur yapma ve cinsellik gibi konulardaki go
rii§lerinde ciddi degi§imler yaratt1. Kiireselle§mi§ enformasyon tek
nolojisinin ortaya v1k1�ma katk1da bulundugu yeni kamusal alan da
dahil olmak iizere, genvlerin evle okul arasmda kulland1g1, kendile
rini konumlad1g1 "kamusal alanlar"m vogalmas1, onlara kendilerini
ifade etme, sosyalle§me ve cinsel ili§kide bulunma konusunda daha
fazla ozgiirliik saglad1. Bu arada neoliberal benlik iiretimi ise aile ve
akrabahk alamyla biitiinle§mi§ olan kimi baglant1 bivimlerinin kop
masma yo! avtI. Tiiketici kiiltiirii degerleri, ba§ka yerlerde oldugu gi
bi giiniimiiz Tiirkiyesi'nde de bilhassa genvlerin romantik ili§ki pra
tiklerinin cinsel bir nitelik kazanmasmda ve cinsel-mahrem ili§kile
rin evlilik miilahazalanndan uzakla�masmda onemli bir etkiye sa
hip. Bununla birlikte, geleneksel baglantisalhk bivimlerinin baz1la
rmda bu boyutta ciddi bir degi§im ya§anmad1. l 980'lerin ba§mda
egitim sisteminin ozelle§tirilmesi yeni kar§1hkh bag1mhhk tiirlerini
ve ili§kisel yonden bagh benligin in§asm1 gerekli k1ld1.4
Bu siirevte, ogrencilerin gelecekteki meslek hayatlan neredeyse
biitiiniiyle iiniversiteye giri§ smavlanndaki neticeye bagh hale geldi.
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<;ocukluktan ilk yeti§kinlik donemine kadarki egitim ihtiya�lan re
kabete dayah bir egitim sistemi i9erisinde ytiksek bir 9ah§ma disip
Iinini gerekli k1hyor. Akademik ba§an bireylerin tilkenin se9kin tini
versitelerine yerle§tirilmesini kolayla§tmyor ve yeti§kinlik done
minde kuracaklan toplumsal baglan tesis ediyor. "<;ocuga bu gerek
liliklere gogtis gennesi i�in gereken 6l�tide gtiven ve yakmhk duy
gusu" saglayarak, onu ytiksek perfonnansm deger ve hazzma te§vik
etmekte anneler canahc1 bir rol oynuyorlar (Allison 2000: l08). Egi
tim-annelik ili§kisi, kadmm annelik roltine ve 9ocuklanna gosterdi
gi yakm alaka ya dayanan se9kin bir erkekligin in§asmm da aynlmaz
bir par�as1 konumunda. Anneler �ocuklarmm egitim durumlanm
gozetme ve denetleme 9abalanm anneye ozgti bak1m, mtisamaha.
moral destek ve sevgi gosterileriyle birle§tirirken, yogun bir pratik
ve duygusal bag1mhhg1 da erkekligin in§asma dahil ediyorlar. Er
kekligin toplumsal in§asma aym anda olumlu, olumsuz, bask1c1, de
netleyici veya ho§a giden bir deneyim olarak, hem bag1mhhg1 hem
de baglant1salhg1 dahil etmek suretiyle, 9e§itli bi�imlerde birlikte i§
goren ba§ka toplumsal duygulamm pratikleri ve kurumsal yapilar
dan da bahsetmek mtimktin.
Ktireselle§menin arkasmda ttim dtinya i�in ge9erli, 9izgisel bir
izlege sahip olan neoliberalizm, kimlik olu§umunda geleneksel re
feranslann oneminin azalmasm1 olumlarken. baglant1salhgm kuv
vetli mevcudiyetini gozden ka9myor. Bu. belirgin bi�imde birey
selle§tirici gti�leri veya ozerk birey ideolojilerini hi�e saymarniz ge
rektigi anlamma gelmemeli. Bunun yerine, toplumsal basarnaklar
da ytikselme umudu ta§iyan erkeklerin durumunda oldugu gibi,
baghhk arzusu ile ozerklik arasmdaki gerilimi banndiran ve bunun
tistesinden gelmeye �ah§an kimlikleri ve ktilttirel hayatm aym ozel
likleri ta§1yan ve�helerini yakmdan incelemek gerekir. Toplumsal
ve ekonomik basamaklan t1nnanma yolundaki gen� T tirklerin kim
lik edinme stire�leri �eli§kili bir arzudan kaynaklanan derin gerilim
ler bannd1nnaktad1r. Bir yanda, cinsel modemligin ba§tan �•kanc14. l 923"te cumhuriyetin kurulmasmdan sonra temelleri au Ian kamusal yaygm
egitimin kaldmlmasmm yaratt1g1 <;e�itli sm1f ve cinsiyet etkilerine dair kapsamlt
bir tart,�ma i<;in bkz. Acar ve Ayata 2002; Tlirkiye'de sm1fm yeniden liretimi ile
neoliberalizm arasmdaki ili�ki i<;in bkz. Rutz ve Balkan 2009.
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hgma kap1lma, kendini gozetmeyen, mii§fik kadmhk ile himayeci
erkeklik §eklindeki normatif modellerden vazge9me ve bireyin d1§mdaki iktidar ve otoriteyi reddetme arzusu soz konusudur. Diger
yanda da, toplumsal ili§kileri ve kimlik in§asm1 baglanlisalhk yo
luyla saglama alan, maziye sad1k ve organik olarak da bagh kalma
ya yonelik gii9lii bir ozlem var. Ta§ra ve kent kokenlerinin yan1 ma,
cinsiyet ve sm1f temelli olan ayncahkh ve kmlgan kimlikler de
gen9 kadm ve erkekleri bu 9eli§kili arzu kar§ismda farkh §ekillerde
konumland1rmaktadir.
Bu yaz1 baglammda, yerinden kopma ile yeni bir yer sahibi olma,
baglant1salhk ile ozerklik ve ozde§le§me ile farkhla§ma arasmdaki
gerilimli smirda duran bir erkek oznelligini tarif etmek i9in "kmlgan
erkeklik" terimini kullamyorum. Kmlgan erkeklik fikrinin Con
nell'm bir kiiltiirel ideal olarak hegemonik erkeklik modelindeki
marjinalle§mi§ veya boyunduruk altma almm1§ erkeklikle e§ tutul
mamas1 gerektiginin alllm onemle 9izmeliyim. 5 Ben bu terimi farkh
erkekliklerin benligin kurulu§undaki etkile§imini a91klamak iizere,
sabit bir adland1rma olarak degil, betimleyici bir tarzda kullanmak
tay1m. Bu terimi, ampirik anlamda istanbul'da ya§ayan, toplumsal
statiiler i9erisinde yiikselme umudu vaat eden, yeti§kinligin e§igin
deki belli bir erkek grubuna atfen kullamyorum. Kmlgan erkeklik
deneyimini ya§ayan ki�iler, kadm-erkek ili§kilerine <lair kentli orta
sm1fa ozgii deger ve pratiklerin niifuz ettigi yeni bir ya§am diinyas1
ile ailelerinden devrald1klan cinsiyet ve cinsellik anlay1§lanm ba
nnd1ran tamd1k imge, deger ve sembollere duyulan baghhk arasmda
bocalamaktalar.
Bu gruptaki erkekler ta�rah bir geri plana sahipler ve lise done
mindeki ba§anlanna bagh olarak istanbul'un se9kin iiniversitelerine
yerle§tirilmelerinden kaynaklanan bir farkhhk ve iistiinliik hissi ile
bir eksiklik, toplumsal anlamda kabul gormeme ve di§lanma duygusu
arasmda uyumsuzluk ya§tyorlar. Bu erkekler babalarmmkinden da
ha yiiksek bir sosyoekonomik statii saglayacak mesleklere sahip ol5. Connell'm hegemonik erkeklik modelinin zaaflanndan biri, kiiltiirel ideal
le baglanuh olarak marjinalle�mi� veya ikincil konuma itilmi� erkekliklerin belli
baglamlarda egemen birer erkeklik bi\imi olarak tecriibe edilebilecegi ve hege
monik erkekligin bir tezahiirii �eklinde alg1lanabilecegini giizard1 etmesidir diye
biliriz (Cole 2009).
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maya yonelik egitsel ve mesleki tutkularla, ekonomik yi.ikselme ad1na yeti§tirilmi§ler ve sosyalle§mi§ler. Okullanm ba§anyla bitirerek
toplumsal ve ekonomik s1�rama pe§inde ko§mak, onlan yeni mekan
ve sosyalle§me alanlan i�inde konumlandirsa da, bi.iyiik ol�iide men
sup olduklan sm1fm getirdigi ah§kanhklar tarafmdan belirlenen er
kek olma bi�imleri ve icralan, beklenti ve egilimleri yi.ikselme umu
du vaat eden benlikler yaratmanm gerekleriyle kolay kolay bagda§
m1yor. Ozellikle de, erkekligi homososyal ili§kiler dokusunda og
renmeleri ve cinsel a�1dan muhafazakar yeti§tirilme tarzlannm dam
gasm1 ta§iyan ki§isel tarihleri, onlan duygusal ve cinsel yakmhkla il
gili tutum belirlemek a�1smdan (ki ben bunu orta s1mf oznelliginin
in§as1 i�in belirleyici bir unsur addediyorum) kmlgan k1hyor.
Ben sm1fa yalmzca ekonomik bir belirleyici olarak degil, ki.ilti.i
rel bir pratik olarak da yakla§iyorum. Sm1fm iktisadi yoni.i, yiiksel
me egiliminde olmanm ifade ettigi anlamm sadece bir k1smm1 olu§
turuyor. Sm1fsal kimlik, yani "ki§inin kiiltiirel bir anlam ekonomi
sindeki yer(ler)ine ili§kin alg1s1," (Bettie 2003: 43) Ti.irkiye'de bir
den fazla manaya �ekilebilir. Bu nedenle ben yi.ikselme egilimini sa
dece sm1f, ki§inin ekonomik kaynaklan ve egitim seviyesi bagla
mmda tammlamakla kalm1yor, ki§inin cinsiyete ve cinsellik a�1la
nndan kendine yeni bir kimlik in§a etmesi i.izerinde de, daha fazla
olmasa da, qit ol�i.ide duruyorum. Ki§inin benligini bir orta sm1f
mensubu olarak yeniden kurmas1 cinsiyetle ilgili doni.i§i.imlere ay
nlmaz bi�imde bagh. Yi.ikselme egilimindeki benlik, kadm-erkek
ili§kileri ve cinsellik anlay1§lanna dair ailenin onaylad1g1 referans
�er�evelerini miizakere eden yeni bir oznellikte buluyor ifadesini.
bzellikle de bu anlamda, kmlgan erkeklik deneyimini ya§ayan ki§i
ler i�in romantik ili§ki alanmm kendini ke§fetmek ve yeni bir kimlik
in§a etmek adma onemli bir baglam ve kaynak olu§turdugunu one
si.iri.iyorum.
Bu yaz1da Ali'ye6 odaklamyorum, �i.inki.i onun hikayesi dina
mik, doni.i§ti.iri.ilebilir, canh bir deneyim olarak kendini ke§fetme al
g1smm eksiksiz bi�imde ifade buldugu bir anlat1. Ali'nin bir oz-do
ni.i§i.im dilinin damgasm1 vurdugu anlat1smm odagmda hi.isranla bit6. Bu ve kullamlan diger isimler gen,ek degil. Aynca, anla11c1mm kimligini
sakh tutmak amac1yla baz1 biyografik aynnlllarda da degi�iklikler yapllm.
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mi§ bir a§km kronolojisi yer ahyor. Ali'nin dti§tintimselligi, bilirn;li
bir kimlik §ekilleni§i anlammda, kendi ailesinden art1k uzakla§IP so
yutland1g1 degerleri ve ya§am tarz1 ile toplumsal basamaklarda ytik
selme yolunda, yeni deneyimler biriktirip kendi amlanm olu§turur
ken vard1g1 nokta arasmda ya§ad1g1 uyu§mazhklan uzla§t1rma <;a
basmdan kaynaklamyor. Ali'nin anlat1s1, aile kokeninde kurgulanan
karizmatik, saygm benligine olan bag1mhhg1 ile kendini yeni bir §e
kilde tammlama ve orta sm1f erkekliginin oznesi haline gelme <;aba
s1 esnasmda eski benliginden kopmas1 ya da bag1ms1zla§mas1 ara
smdaki diyalektigi yans1tmas1 bak1mmdan kmlgan erkekligin izle
rini ta§iyor. Ali'nin anlat1smda goze <;arpan kendini tammlama ek
sikligi, ozde§le§me ile farkhla§ma arasmda kalm1§hg1, kulland1g1
"burada" ve "orada" ifadelerine <;arp1c1 bi<;imde yans1yor.
Ali'nin ("oras1" sozctigtiyle ifade ettigi) geldigi yer (ailesinin ya
§ad1g1 "memleketi") ile ("buras1" dedigi) bugtin bulundugu yeri (is
tanbul) dikkatle gozden ge<;irmesi, onun yeni ktilttirel ortamm1 de
gerlendirme ve anlamland1rma <;er<;evesini, ozellikle de i<;inde bu
lundugu yeni <;evrenin sm1f ve cinsiyet ortinttilerini anlamasm1 ola
nakh k1hyor. Benim buradaki amac1mm Ali'nin ki§isel anlat1sm1 i<;e
rik yontinden temsili bi<;imde ele almak olmad1gmm altm1 <;izmek
isterim. Ali'nin hikayesinden, bu kitabm temel meselelerinden biri
olan cinsiyet ili§kileri ve cinsellige dayanan karma§Ik mahrem do
nti§timler alamm belirgin k1lmak tizere yararlamyorum. Ali'nin htis
ranla neticelenmi§ a�k ili§kisini tahlil etmek, bunun yeni bir benli
gin olu§umuyla olan baglant1s1 ve romantik ili§kiler diye tammlaya
bilecegimiz alanm kendini ke§fetme projesindeki merkezi rolti dti
§tintildtigtinde ozellikle onem ta§iyor. Bu yaz1da kimligin yeniden
kurulu§unu a<;1klamak tizere tek bir anlatmm incelemesine yer ver
sem de,7 bu anlatmm neoliberal oznelerin tiretilme stirecinde cinsi
yet ile cinsellik, seks ile a§k ili§kisi arasmda ger<;ekle§en kesi§mele
rin literattirde kimi zaman varsay1ld1gmdan daha hassas ve sabitlik
ten uzak oldugu savm1 geli§tirmek i<;in uygun bir zemin saglayabi
lecegini umuyorum.
Btittintiyle anlat1ya dayah gi:irti§melerin yorumlanmas1, <;oztimti
7. Bu yaz1 Tiirkiye'de 1980 ku�agmm cinsel ve toplumsal cinsiyet kimlikleri
ne dair daha geni§ kapsamh bir ara§ltrmanm par�as1.
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gti9 birtak1m metodolojik ve epistemolojik sorunlan beraberinde ge
tirebilmektedir. "Ki§inin kendine dair anlat1smm karma§Ik mimari
si "ni olgu ve olaylan belgelerken yapt1g1m1z §ekilde ele almakla ye
tinemeyiz (Passerini 1989: 196-7). �u soruyu da sormam1z gereke
bilir: Onlann yorumuna yon veren kural ve "rutinler" nelerdir? Ben
Ali'nin anlat1sm1 "ki§inin kendisini tiretmek ve anlamak amac1yla
deneyimlerini se9ici bir §ekilde orgtitlemesinin bir bi9imi" (Scott
1996: xii) olarak anlamaya 9ah§tlm. Kendi yorumlanmda da, onun
bana kendi biyografisini, sonlanan a§k ili§kisini anlatmaktaki ama9lanm, §ahsi anlat1y1 ortaya 91karan ya da baltalayan diyalojik ko§ul
lan ve Ali'nin sozctik dagarc1gma yon veren (bili§sel ve duygusal)
anlat1 kaynaklanm anlamay1 amai;lad1m. Mannheim'm (1972) ter
minolojisinde. sorulan sorulara cevap veren ki§ilerin konu§urken kul
land1g1 sozctik ve soz dagarc1klanm temin eden anlat1 kaynaklan,
bu ki§ilerin mens up olduklan ku§aga has bilini;lerini veya dtinya go
rti§lerini i<;erir. Ali'nin anlat1sm1 tahlil ederken, onun "buras1" ile
"oras1", benlik ile oteki (onemli otekiler) arasmda kar§I kar§tya gel
digi ve derin etkiler yaratan gerilim ve ayn�malara odaklanarak bu
gibi sozctikleri Ali'nin cinsiyet, sm1f ve ku§aga ozgti bilincinin am
pirik bir konumland1rmas1 olarak ele ahyorum.
Ali, yapt1g1m1z ilk gorti§meden dort sene once, I 998'de Bogazi
i;i Oniversitesi'nde egitim almak tizere istanbul'a ta§md1. ilk g6rti§
memizde 24 ya§mdayd1. Dogup btiytidtigti yer, ozellikle de okuldaki
9evresi (ki miisltimanhk bilincine sahip bir ku§ak yeti§tirme amac1
gtiden dinsel bir grup tarafmdan finanse edilen bir i;evreydi bu) cin
siyetler aras1 yakm ili§ki ve cinsel ifade olanaklan a91smdan zengin
bir ortam sunmuyordu. Evde, erkek i;ocuk olmanm en basmakaltp
temsilleri yticeltilirken, Ali'nin toplumsal anlamda erkeklige giri§i
de homososyal bir <;evre tarafmdan §ekillendirilmi§ti. Ali de, diger
leri gibi, ii;inde dogup btiytidtigti topluluk ile istanbul'da halihamda
ii;inde bulundugu ortam1 degerlendirirken k1s1tlama ve serbestlik
kar§1thgma ba§vurdu. i<;inden <;tkt1g1 kasabanm ktilttirel doku ve
zihniyetini, cinsiyete ve cinsellige getirdigi yasaklann prizmasm
dan gortiyor ve oray1 "kapalt bir ortam" olarak tammhyordu. lstan
bul'u ise, bunun aksine, kent hayatmm yerle§ik bir pari;as1, "a91k or
tam"m en belirgin ve<;hesi olarak ktzlara ve erkeklere birbirleriyle
serbest9e kayna§mak ii;in bolca firsat sunan ve dogup btiytidtigti yer-
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le hi'r alakas, olmayan kiiltiirel ozgiirliik ve serbestlik alamyla bag
da§tmyordu. Bu a'rtk ortam ile cinsiyet ve cinsel yakmla§ma mevzu
lanndaki soylemsel a'r tkhktan memnun olmu§tu:
K1z arkada�lanmdan birinin annesine kendi erkek arkada�lanyla olan
yakm ili�kiler dahil her �eyden bahsedebildigini duydugumda bu 90k ho�u
ma gitti. Bu konularda annesinden tavsiye ahyor. Ba�ka bir k1z arkada�1mm
da erkek karde§i buraya gelecekti ve onu kar�1lamaya kendi gidemedigin
den, onunla ilgilenmesi i9in erkek arkada�m1 gonderdi. Bunlar beni �a�1r1an
�eyler... Bizim orada 90k ay1p say1lan �eyler. Mesela buraya ilk geldigimde
bir k1zla bir erkegin (evlenmeden) birlikte Y1\§amas1 bana anormal geliyor
du. Arna §imdi bunun 90k normal oldugunu dii�iiniiyorum ... Bir k1z arkada
�mm olmas1 da gene 90k normal ve olumsuz kar�1lanacak bir �ey degil.

Ali istanbul'daki ilk senesinde bo§ vaktinin hemen hepsini kampiis
di§mda, sadece okudugu dinsel egitim veren liseden ve memleke
tinden tamd1g1 eski ve yeni (erkek) arkada§lanndan olu§an homo
sosyal bir toplulukla ge 'ririyordu. <;ogunlukla istanbul'un en az koz
mopolit olan, muhafazakiir diye nitelenen muhitlerinde dola§1yor
lard1. Ali zaman i'rinde bu arkada§lar1yla ortak noktalannm giderek
azald1gm1 fark etti; ozellikle de diinya gcirii§leri onunkiyle taban ta
bana zit olan a§m dindar arkada§larmm yanmda rahat edemez ol
mu§tU. Yalmzca erkeklerden olu§an arkada§ grubunun k1s1tlay1c1h
gm1 fark etmeye ve kendi geli§imi a'rtsmdan engel te§kil ettigini
a'r ,k'ra gormeye ba§lad1k'ra eski arkada§lannm bazilarmdan uzak
la§tt. Bu gruptan aynlmas, onun i'rin onemli bir ge'ri§in belirtisiydi.
Ona bu gruptan aynlmasmm nedenlerini sordum:
Onlarm kendilerine gore dogrulan var, kahpla�m1� demeyeyim de i�te,
belli bir ya§am tarzt var on Jann, o bana uymuyor mesela. Smirland1rma ge
rektiriyor, o bana uymuyor, ben oyle �eyler istemiyorum, ben her �eyde oz
giir olmahy1m, bir §ey giinah diye onu yapmamak, yani bilmiyorum giinah
olsa bile ben onu yapmak istiyorsam yapabilirim de, yapmayabilirim de.
Biitiin her §eyin benden 91kmas1 laz1m.

Ali'nin, ister dinsel ister ba§ka tiirden olsun, bireyin di§mdaki ikti
dan reddetmesi, bireyin kaynagm1 i'reriden alan kendi giiciine yap
ug, vurguyla da birle§erek onun kendisini yeniden kurma projesine
§ekil ve yon katmaya ba§hyor. Ali bu baglamda, kampiisiin sundu
gu f1rsatlar1 kullanmaya ba§lar: Yeni bir kiiltiirel kimlik edinebil
mek i'rin kampiisteki sosyal ve ders dt§t faaliyetlerini artmr, ogren-
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ci kuliiplerine iiye olur, yiizmeye ba§lar. Onu yeni ortammda rahats1z
eden §eyleri hayatmdan �1karmaya odaklamr.
Kurtulmaya \ah§llgtm bir siirii �ey vardt ve bu yapllgtm yanh§ bir §ey
de degildi. Yeni bir ortama geliyorsun. burada ve orada ya§aytp gi:irdiiklerin
birbirinden o kadar farkh ki. Dogrular ve yanh�lar degi§iyor, seni rahatstz
eden §eylerle kar§tla§tyorsun. Beni ktsa siire i:incesine kadar ba§kalan yap11gmda rahatstz eden §eyleri §imdi kendim yap1yorum ve \Ok dogal geliyor.

Ali'ye kendisiyle ilgili olarak en �ok nelerden kurtulmak istedigini
sordugumda ise §6yle dedi:
<;:ok \ekingenlik vardt, i§te giri§ken olmaya \ah§llm ve degi§ik kuliip
lere girdim, §eydi mesela, kendi dii§iincelerimi ifade etme. hen top I um i\in
de \ok fazla konu§amtyordum. insanlar \ok rahat i§te, bu istanbul'da ya§a
yanlar bize gore \ok daha ytrt1k, yani akhndan ne ge\erse si:iyliiyorlar. Be
nim bu hale gelmem herhalde iki y1hm1 ahm§tlf. yani istedigim zaman fik
rimi, gi:irti§iimii veya isteklerimi belli etmek, yeri geldiginde tartt§mak...

Eski arkada§lan art1k Ali'yi tamyam1yordu. Ona "u�mu§sun", "kop
mu§sun" gibi §eyler soyliiyorlard1. "Bana yabanc1ym1§1m gibi dav
ranmaya ba§lad1lar." Fakat bir yabanc1hk duygusuyla da olsa eski ar
kada§lanyla halen ili§ki kurabilmek Ali'nin ho§una gidiyordu. Bu
arkada§ grubu i�in tanmamaz hale gelmesinde degi§en dt§ goriinii
§iiniin de pay1 vard1. Benligi tiiketim pratikleri yoluyla in§a ve temsil
etmenin orta sm1f bireyligini kurmamn ba§hca yolu oldugunu tekrar
etmeye gerek yok. Gelgelelim, biri, ki§inin benligini dt§avurmasm1,
digeri ise benligini degil, ailesini temsil etmesini gerektiren iki diin
ya arasmda kalmt§ olan Ali gibi biri i�in dt§ goriinii§iinii degi§tirmek
o kadar da kolay olmam1§tl. Anlatt1gma bak1 hrsa, Ali kendi bireysel1 igini ve ki§iligini yans1tmasma olanak saglayan bir giyim tam be
nimsemesini saglayacak begeni ve ozgiiveni kazanmt§tl. S1radan gi
yinmek, ancak giydigini yakt§tmrken kendi olmak ho§una gidiyor
du: "Dikkat �ekmek i�in farkh giyinmek gerektigi fikrine kattlm1yo
rum." Degi§en giyim zevki Ali'nin tarzmda dikkate deger bir degi§i
me yol a�mt§tl. Anlatt1gma gore, eskiden kahverengiyi sevdigi i�in
bu tonlarla doldurdugu gard1robuna yeni renkler katm1§t1. Ucuzlu
gundan otiirii bir §eyler satm almay1 b1rak1p, bunun yerine kaliteyi
tercih etmeye ba§lad1 ve tasanm iiriinii k1yafetlerin ucuza almabildi
gi outlet ah§veri§ merkezleri diinyasm1 ke§fetti. Bo§ zamanlanndaki
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tiiketim ah§kanhklan i9inde, arkada§lanyla outlet ah§veri§ merkez
lerine gitmek giderek daha fazla yer tutmaya ba§lad1; ba§kalanna
dam§arak daha titizlenerek k1yafet se9ebiliyor, hatta sonradan ho§u
na gitmeyen §eyleri iade edebiliyordu. Fakat yeni goruntusu, ge9ir
digi donu§umu ailesinden ve memleketindeki akranlanndan farkhh
gma dikkat 9eker bir §ekilde belli ettiginden, tatillerde memleketine
giderken yamnda sadece eski k1yafetlerini goturuyor ve yola 9ikrna
dan once kirli sakahm Ura§ etmeyi ihmal etmiyordu.Ali, halen "ora
ya" ait oldugu izlenimini yaratmak i9in §eklen eski benligini yanm
da ta§iyordu. istanbul'daki giyim tam bireyselligini, ki§iligini ve
yarat1c1hgm1 ifade ederken, dogup buyudugu kasabamn kamusal
alamnda kendisinin degil, ailesinin bir temsilini canlandmnak duru
mundayd1.
Ali'nin ideal k1z arkada§ modeli de esash bir bi9imde degi§mi§
ti. Ge9mi§ ideali 9agn§t1ran bir k1zla 91kmay1 akhndan bile ge9irme
yecegini soyltiyordu. Ali'nin kafasmdaki ge9mi§ ideali, sozumona
"evlenilecek" k1zlara yaki§tmlan tiirden niteliklere sahip, "oturakh"
bir k1zd1. "Art1k bunun tam tersini istiyorum. Daha 90k boyle egle
nebilecegim, gezebilecegim ve cinselligin de olabilecegi bir k1z ar
kada§." Ali goru§melerimiz boyunca her iki cinsiyetin de ozgurle§
tigini gorme istegi ve evlilik oncesi seksin kadm i9in de erkek i9in
de dogal oldugu konulannda yapt1g1 yorumlarla cinsiyet a91smdan
e§itlik9i bir erkek imaj1 sundu. Ali'nin her yonuyle cinsiyet e§itligi
ni ve k1zlar i9in de cinsel ozgurlugu savunmas1, gerek ailesinden ge
rekse baz1 erkek arkada§lanndan ruhsal ve duygusal anlamda koptu
gunun bir gostergesi olarak da yorumlanabilir.
Derken Ali, Arzu'ya 8.§lk oldu. Ancak a§kma kar§ihk bulamad1.
Neredeyse bir y1l boyuncaArzu'nun pe§inden ko§tU.Arzu'nun Ali'ye
verdigi tepkiler kafa kan§tmc1 ve 9eli§kiliydi; ona bir gun s1cak, bir
gun kay1ts1z davramyordu. Arzu sonunda Ali'yle bulu§may1 kabul
etti, ama sozle§tikleri gun gelmedigi gibi, Ali'nin telefonlanna ve
mesajlanna da cevap vermedi. Ali, Arzu'ya kur yapt1g1 sure i9inde
ona 9i9ekler ald1, intemette buldugu §iirleri verdi, hatta hediye edil
mesi bir tiirlu kismet olmayan karakalem bir portresini bile yap11rd1.
Kampuste kar§ila§Uklannda ise, Arzu genellikle onu ba§mdan sav1yordu. Bir keresinde Arzu'nun bir smavmdan sonraki gunu birlikte
ge9irmek uzere sozle§tilerse de, Arzu hi9 aramad1. Ali'nin daha son-
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ra ke§fettigine gore, Arzu ashnda smavdan �1kar �1kmaz §ehirden
aynlmI§tI. Ali onun tarafmdan her reddedildiginde y1k1ma ugruyor
du: "Bende gurur diye bir §ey kalmamt§t1." Arzu kendi arkada§lan
nm yamnda onunla konu§UP ileti§im kurdugunda, "beni hi� onemse
miyor, tersine, arkada§lanna benden ho�lanmad1gm1 soyleyerek kii
�tik dti§tirtiyordu." FakatArzu'nun pe§inden ko§maktan usanmayan,
hatta i§i bir bak1ma onu gizlice takibe vard1ran, engel tammaz Ali
"tesadtifi" gorii§meler ayarlamaya devam etti. Bir ba§ka sefer, Ar
zu'nun bir konsere gidecegini ogrenmesi iizerine o da konsere gitti
ve Arzu'ya yakla§IP yurda beraber ytirtime teklifinde bulundu. Arzu
arkada§lannm gozti ontinde onun bu teklifini de reddetti. Ba§ka bir
zaman da Arzu onu arkada�lanyla yiyecegi ak§am yemegine davet
etti ama ak§am yemege gitmek iizere nerede bulu§acaklanm soyle
mek i�in onu aramay1 "unuttugunu" iddia etti. Onlann kamptisten
kendisini almadan aynld1klanm fark eden Ali d1§land1g1 i�in kendi
ni �ok kotti hissetmesine ragmen, yine de yemek yedikleri restorana
gidip onlara katild1.
Suistimal edilmekten usanan Ali sonundaArzu'yu unutmaya ka
rar verdigi ve hatta birka� kez ba§ka k1zlarla gorti§me giri§iminde
bulundugu halde onu bir ttirlti kafasmdan atam1yordu. Soyledigine
gore, Arzu onun ruh saghgma ve derslerdeki ba§ansma zarar veri
yordu.Ali hayatmm kontroliinti kaybediyordu. Derslerinden kahyor.
smavlan ka�myordu. Bir psikiyatra gidip sakinle§tirici almaya ba§
lad1. Giinlerce stiren aglama nobetlerini anlat1rken, Arzu'yu hi� unu
tamayacagm1 dti§tintiyordu. Ona kafay1 takmI§tl. Art1k ne kendini
tamyabilen ne de arkada§lan tarafmdan tanmacak durumda olan
Ali, "daha sosyal ol, yurtta kalma, kafam uyu§turan sakinle§tiriciler
alma, onu bir daha arama, ba§ka k1zlarla temas kur" diye kendi ken
dine telkinlerde bulunuyor, oniine hedefler koyuyordu. Ne var ki.
kendini "gene yatakta buluyor, oradan gtinlerce kalkmadan sadece
onu dti§tinmekten kurtulmay1" diliyordu.
Ali Arzu'yu unutmak, onunla kar§Ila§mamak i�in memleketine
gitti.A§k ac1s1 �ektigini ilk defa babas1yla payla§tl. Babas1, buna ce
vaben, erkekligin ataerkil ayncahklannm yeniden olumlanmasma
ba§vurdu: "Sana k1z m1 yok?" Ali aglad1gmda ise, babasmm tepkisi
§Oyle oldu: "Erkek adam aglar m1? Ne olacak, bir k1z i�in aglamr
m1?" Babasmm bu yorumlar1 yaparken maksadmmAli'ye moral ver-
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mek ve k1zlarm bir erkegin kendine duydugu sayg1daki pay1m oldu
gundan daha onemsiz gostermek oldugu a�1kt1 ama i�erigini cinsi
yet�i bir bakI§ a�1smdan alan bu tiir bir moral destek art1k Ali'nin i�i
ni rahatlatm1yordu. Ona gore, bu sadece bask1c1 olmakla kalmay1p,
daha da onemlisi, degi§mekte olan benliginin gereksinimlerini art1k
kar§Ilamayan bir erkeklik modelini telafi etme �abas1yd1. Ali ailesi
nin yanmdayken, bu konuyu, a§k evliligi yapmasmdan dolay1 "tec
riibeli" sayd1g1 bir kuzenine de dam§tI. Kuzeninin Arzu'yla ilgili yo
rumu, onun "kendini ag1rdan satt1g1" yoniindeydi.
Ali nihayet istanbul'a dondiigiinde, Arzu'nun da kendisi gibi yaz
okulu i�in kampiiste kalacagm1 ogrendi. Aray1p onunla halen arka
da§ olmak ve yaz boyunca birlikte iyi vakit ge�irmek istedigini soy
ledi. Birbirleriyle vakit ge�irmek i�in gorii§meyi, yaz okulu bittik
ten hemen sonra da aralarmdaki bag1 kesmeyi kararla§tJTdiiar. K1s1t
h zaman dilimi (yaz okulu boyunca) aralarmdaki gerilimi hafitletti
ve ili§kileri i�in bir doniim noktas1 oldu. Ali'ye bak1hrsa, "arkada§
olahm" demesi Arzu'nun da i�ini rahatlatmI§tI. Beraber vakit ge�ir
meye ba§lad1lar. Bir gece saat l 2:30'da d1§an �1k1p, sabah 5:30'a ka
dar d1§anda kaldilar. Arna Ali i�in en onemli olan husus, kar§ihkh
konu§urlarken kendilerini a�malan ve birbirlerine ailelerinden bah
setmeye ba§lamalanyd1. Ali'ye gore ikisi o gece "�1kmaya" ba§la
m1§lard1. Ali'nin, Arzu'nun en sonunda kendisiyle �1kmay1 kabul et
mesine <lair iki teorisi vard1:
Ben �ok uzun siire pe�inde dola�m1�ttm onun, �u furn kadar biriyle �1k
mam1�tJ ve art1k benim onu �ok sevdigimden emindi, onun arkada� �evre
si de �ey demi�ti, "art1k klZlm bu �ocukla �1k" boyle olumlu �eyler soyle
mi�ler.

Ali'yle Arzu �1kmaya ba§lad1klannm ikinci giinii opii§tiiler. Ali
opii§melerinin ya da cinsel yakmla§malannm bu kadar erken olma
sm1 beklemiyordu: "iki ay sonra belki elini tutabilecegimi dii§iinii
yordum." Opii§meleri Ali i�in erken olmu§tU �iinkii oncelikle duy
gusal bir ili§ki geli§tirme amacma odaklanm1§tI. Ali'nin anlamh bir
ili§ki kurma beklentileri seksi d1§lam1yordu ama kafasmdaki ili§ki
senaryosuna gore once fikir payla§1m1 ve duygusalhk, sonra cinsel
yakmla§ma geliyordu. Gelgelelim Ali'ye bak1hrsa, Arzu cinsellige
merakhyd1. "Fikir payla§1m1 hi� yoktu, duygusalhk �ok azd1, ili§ki-
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yi gotiiren §ey sadece cinsellikti." "<;1kmalannm" ti�tincti gtintine
geldiklerinde, seksten ba§ka payla§t1klan bir §ey yoktu:
Bir yer var i§te o mekana gider otururduk, kimsenin pek fazla gormedi
gi bir yer. Boyle hi1;bir §ey konu§madan direk opil§meye falan ba§hyorduk.
0 gece aglayarak kendi kendime boyle bir ili§ki istemedigimi soyledim.

Aym gece Ali, Arzu'ya "birbirimizi birka9 glin gormeyelim" ve "bun
dan sonra bu ili§kide cinsellik olmasm" diye mesaj att1. Derken bir
likte giderek daha fazla zaman ge9irmeye ba§ladilar. Ag!f ders ve s1nav ytikti olmadan eglendiler; farklt yerlere gittiler, mtizik dinleyip
dans ettiler ama seks ili§kinin itici gticli olmaya devam etti:
Kesinlikle ili§kiyi gotilren §ey cinsellikti, biz 1,ilnkti §eydik, daha 1,ok o
konular tizerinden konu§uyorduk, yeni �eyler deniyorduk... Boyle §eydi,
yani duygusalhk pek yoktu ama �ey gibi bir §ey, "yiyi§mek" tabiri var ya,
oyle bir §ey kullamyorlar, onun gibi bir §eydi yani.

Bir gtin Arzu ona, "ben acaba seni cinsel ihtiya9lanm i�in mi kulla
myorum," deyince Ali kendini �ok kotii hissettigini anlatt1. Ali'ye go
re, ili§kilerinin en gtizel am, bir gece beraberce oturup a§ktan bah
setmeleriydi: "Ona, duygusalltgm dozunu art,rahm, deyip omzuna
yasland1m. Bir mtiddet oyle kald1m, sonra o bacag,ma dokundu, ha
rika bir geceydi." Gtiz donemi ba§lamadan once Ali bir yaz kamp1na, Arzu ise memleketine gitti. ikisi kamplise dondtiklerinde de o
kadar s,k olmamak kayd1yla gorti§meye devam ettiler. Ali bir gtin
ya§ad1g1 ciddi bir sorun hakkmda Arzu'yla konu§ma ihtiyac, duydu.
Fakat onu 9ag1rmasma ragmen, Arzu katiyen gelmedi. Duygusal des
tege en 90k ihtiyac, oldugu donemde Arzu'nun hi9bir tepki goster
memesi Ali i�in bardag, ta§iran son damla oldu. ili§kileri bitti.
Ali'ye gore, ikisi de geleneksel bir a§k -sonsuza dek stirecek ve
evlilikle neticelenecek tek ger9ek a§k- idealini benimsemiyordu.
ikisi de stireklilik hissi olmadan kendi duygusal ve cinsel benlikle
rini ke§fetmek niyetindeydi. Asltna bak,ltrsa, Arzu'nun ona kar§t tu
tumunun degi§tigini gosteren olay ("degi§mi§ti: art1k benimle yal
mz kalmak istemiyordu") bir ev ortammda ilk ve son kez bir araya
gelmeleriydi. Ali ile Arzu'nun toplumsal ve ekonomik konumlan on
larm mahrem bir ortamda cinsel yakmla§ma deneyimi ya§amalanna
miisaade etmiyordu: ikisi de k1zlar ve erkekler i9in ayn mekanlarda
dtizenlenmi§ yurt odalannda ba§kalanyla kaltyorlard1. Geceleri nis-
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peten sakin kamusal mekanlarda (kuli.ip odas1, park ve bahc;eler) ya
§ad1klan §ey ise, Ali'nin deyimiyle "i;1plak seks" degil, "giyimli seks"
ti. Birbirlerini c;1plakken gormemi§lerdi. Mahremiyet olmadan cin
sel yakmla§may, tecriibe ediyorlard1. Giiniin birinde, bir arkada§la
nmn evinde kalmaya karar verdiler. Aym odada ama ayn yataklarda
uyuyacaklard1. Arzu ona giivendigini belirtir §ekilde, "ben istemedi
gim siirece sen bana bir §ey yapmazsm," demi§ti. Daha once bekaret
hakkmda da konU§IDU§lard1: " 'Bekaret benim ii; in onemli degil ama
senin ii;in onemli, ben de buna sayg, duyar1m,' dedim. Oyle [cinsel]
bir ili§ki istemiyordum. Abartmaya gerek yok diyordum. Bir de eve
gidene kadar oyle bir ihtimal yoktu, oyle bir yerde [kamusal bir me
kanda] falan abartmazd1k olay1." Fakat gece, Ali sadece sanhp yat
mak iizere yanma gitmek ii; in Arzu'dan izin istedi. Sanhp yatmak
daha ba§ka §eyleri beraberinde getirdiyse de cinsel ili§kiye girmedi
ler. Sonradan Arzu, o evde Ali'nin kumanda elinde, zapping yapar
kenki haline at1fta bulunarak bir an onu kocas1ym1§ gibi hissettigini
soyledi. Bir ev ortammda bulunurken kafalannda uyanan evli i;ift
imaj, Arzu'yu rahats1z etmi§ti. Aynca, aynlmalanndan alt, hafta on
ce Arzu o gecenin Ali'nin ona olan "a§kmm iddia ettigi gibi saf /ma
sum" olmad,gmm bir kamt1 oldugunu da soyledi.
Ali cinsel ve romantik tecriibelerini serbestc;e payla§abildigi k1z
arkada§lanndan olu§an bir grupla vakit gei;iriyor, onlarlayken giic;lii
bir aidiyet ve baghhk hissi ya§iyordu. "Yalmzhk fobisi" oldugunu
iddia eden Ali, ozellikle de kampiiste tek ba§ma dola§maktan ho§lan
mad1gm1 soyli.iyordu: "Yammda her zaman birileri, tercihen de k1z
lar olmah." Gec;irdigi s1kmt1h donemde k1z arkada§lanyla derdini
payla§an Ali onlardan anlay1§ ve destek gordii. Bu arkada§lan Arzu'
yla ya§ad1g1 deneyimleri ve davram§larm1 siirekli degerlendirerek
ona c;oziim onerileri iiretiyorlard1. Fakat Ali'nin k1z arkada§lanyla
konu§arak anlamay, en c;ok istedigi §ey, Arzu'nun ona kaq1 nas1l
duygular ii;inde oldugu, cinsel anlamda nas1l hissettigiydi. Mesela
Arzu'yla ilk opii§melerinden sonra, "ilk opii§melerinde kendilerini
nas,l hissettiklerini sormak ii; in" yakm arkada§larmdan ikisinin yam
na gitti. Onlara, "K1z arkada§Im adet donemindeyken nasI! davran
malty1m?" diye sordu. Arzu'nun gogiislerine dokunulmasma kar§t
c;1kmas1 onda §a§kmhk uyandtrd1gmda da yine k1z arkada§lanyla ko
nu§tU. Arkada§lan, Arzu'nun "normalde zevk ahp ho§lanmas1" ge-
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rektigini soylediler amaArzu " ... rahats1z olurdu, hit; dokundurtmaz
dt." Aynlmalanndan sonra da k1z arkada§lanna dam§an Ali, Arzu'
nun cinsel anlamda tecriibesiz oldugu ii;in onun ileri gitmesine izin
verdigi sonucuna vard1; kendisinin de soyledigi gibi, "cinselligi abart
[m1§lard1]." Ali bu dii§iincesini daha ar;1k anlatmak ir;in §6yle dedi:
"Benden sonraki erkek arkada§1yla, benim yapt1g1m §eyleri muhte
melen yaptmnaz." Ali pratikte kendine sirda§ olarak k1z arkada§lan
m ser;se de, anlat1smda erkek arkada�lannm eksikligi goze r;arp1yor
du. K1z arkada§lannm hislerini gozetip, onlara kendi hassas noktala
nm ar;maktan endi§e duymuyor goriiniirken, hislerini erkek arka
da§larmdan sakhyor ve oda arkada§lanndan gizli aghyordu.
Ali'nin erkek arkada§lanyla ili§ki kurma bir;imiyle ilgili anlat
t1klan, onun siradan erkegin cinsiyeti icra edi§ §eklinde yer bulan
cinsel iktidar, erk ve mar;oluk gibi sert erkeklik ifadelerini reddede
rek ortodoks normlarla arasma-en azmdan gorilnii§te- mesafe koy
dugunu gosteriyor. Yine de, Ali'nin erkek arkada§lanyla ili§ki kur
ma bii;iminin ve ya§ad1g1 a§kla ilgili olarak kendini onlara nas,I an
latllgmm gerr;ekte onun daha basmakahp ve a§m cinsiyetr;i erkek
likler kar§1smda kendini tammlama r;abalanm ne oli;iide temsil etti
gi tart1§maya ar;1k. Fakat bu anlat1da kendini ar;1kr;a gosteren §ey, bi
lini;Ii bir baglanmama stratejisidir; Ali'nin kendi romantik a§k ve
seks ke§fini erkek sohbetine konu etme hususunda kar;amak ve is
teksiz davranmasmda ar;,ga r;1kan bir stratejidir bu. Keza, erkek ar
kada§lanyla baglant, kurmama durumunun aym zamanda romantik
yetersizligin damgalanmasmdan yahut kadmlar, ba§tan r;1karmak
ii;in geleneksel iktidar dinamiklerine veya erkek stratejilere yaslari
maktan aciz bir erkek olarak yaftalanmaktan kar;mmaya y_onelik bir
stratejiyi ifade edebilecegi yorumunda da bulunabiliriz. Altematif
olarak, baglant1 kurmama yoluylaAli'ninArzu'yu ve kendi ya§ad1g1
hayal kmkhgm, oldugundan daha onemsiz gostererek reddedilme
hissini hafiflettigini de dii§iinmemiz miimkiin. Arna bana oyle geli
yor ki, Ali kay1ts1zhk, kendini soyutlama, suskunluk ve aldat1c1 go
riiniim gibi "baglant1 kurmama" stratejileri yoluyla romantik a�k per
formans1 ile mar;o erkeklik icraas1 arasmda var olan gerilim ve reka
bet halindeki soylemlerden kar;maya r;ah§iyordu.
Soyledigine gore, Arzu'nun adma leke siirmemek ii;in, neler olup
bittigini soran erkek arkada§lanna cinsel ar;1dan ne kadar ileri gittik-
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lerini hi�bir zaman anlatm1yordu. SozgelimiAliArzu'yla bir arkada
�mm evinde kald1gmda, erkek arkada§lan meraklanarak, ona gece
nin nasil ge�tigiyle ilgili sorular sorrnu§lar ama, Ali onlara ger�egi
anlatmam1§t1. Bunun yerine, daha o ak§amm ba§mdaArzu'yla kavga
ettikleri, dolay1s1yla cinsel anlamda hi�bir §ey olmad1g1 yalamm uy
durrnu§tU. Bu ttir yorumlarAli'nin hegemonik bir pozisyonda bulun
maktan rahats1zhk duydugu izlenimini verrnesinden ottirti onem arz
eder. Bununla birlikte, Ali'nin erkek arkada§lan kar§1smda takmd1g1
aldauc1 gortinti§Un ardmdaki manuk, himayeci erkeklik sistemi tara
fmdan Uretilen ve icra edilen cinsiyet e§itsizligine dayamyor.Ali'nin
a§k konusundaki ba�ans1zhgm1 anlatacak rahathkta hissettigi yakm
arkada§lanndan birinin ona "Boia::iri k1zlanm unutmas1" yontinde
ki nasihati de manidard1r. Arkada§mm bu ogtidti, Ali'nin toplum i�in
de ytikselme ve kendini donU§tUrrne hevesi a�1smdan hayra alamet
olmayan, temel bir sm1f dinamigine aufta bulunur: "Bogazi�i k1zlan
senin me§rebinden degil." Arzu'nun Ali'yle aym sm1fsal kimlikten
ve benzer bir aile ortammdan gelmesine ragmen, arkada§mm yapti
g1 yorum, sm1f atlamamn yam s1ra, cinsiyet ve cinsellik a�1smdan
benzer ihtiraslara sahip olan, farkh ki§isel tarihlere sahip gen� ka
dmlann aile ve bolgesel kokenlerinden dolay1 bask1c1 erkeklik tarz1na sahip oldugu izlenimi veren ve oyle varsay1lan Ali gibi erkekler
den romantik ve cinsel partner olarak genellikle uzak durdugu ger
�egini yans1t1yor.
Ali, Arzu'yla ili§kisini, hayatmdaki en agir ba§ar1s1zhk olarak ta
mmlad1: "Hayat1mda ilk defa bir §eyi bu kadar isteyip de elde ede
medim." Ali'nin isteyip de elde edemedigi §ey nedir? Ali'nin istedi
gi seks degil, adma duygusalhk dedigi ili§ki forrnunun ger�ekle§
mesiydi. Ger�ekle§meyen arzusu, arzu nesnesi olabilmekti. Roman
tik bir sevgili olarak sevilmeyi ve arzulanmay1 istemi§ti; temelinde
cinsellik degil baghhk yatan duygusal bir ili§ki onu arzu nesnesine
donti§ttirrne kapasitesine sahipti. Bir sevgili s1fat1yla tammlanarak
kendisi di§mda birini mutlu edebildiginin farkma varacakt1. "Seni
mutlu edecegim, sen mutlu olunca ben de olurum," demi�ti Arzu'ya.
Kendisi i�in dti§ledigi yeni oznellige sahip olabilmesi ve bu rolti ic
ra edebilmesi i�in Arzu tarafmdan sevgili olarak istenmesi laz1md1.
Ali'nin arzunun nesnesi olabilmesi i�in Arzu'nun duygusalhk ve a§
ka hevesli olmas1 gerekiyordu. Gelgelelim, Ali'nin anlat1smda kar-
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§Im1za 91kan Arzu i§in a§k k1sm1yla degil seks k1sm1yla ilgilenmek
te, "k1zlar a�k/duygusal yakmhk, erkekler ise seks ister" beklentisi
ne vurgu yapan geleneksel ili§ki senaryosunu yeniden yazmaya 9a
h§maktadlf. Muhtemelen Arzu da kendi yeti�tirilme tarzmm onu zor
lad1g1 cinsel "iffetlilikten" kurtulma miicadelesi veriyordu.
Ali gibi gen9 erkekler i9in heteroseksiiel romantik ili§kiler, bi
reysel kimliklerine "orada" ve "burada" gibi ikiliklerin otesinde bir
tamm bulmak, kendilerini cinsellik iizerinden sosyal olmaya yonelt
mek ve mahremiyet i9inde cinselligi biitiiniiyle ya§ayabilmek i9in
uygun bir harita sunuyor. Soz konusu bu alan, kabul edilme ya da
reddedilme gibi kilit onemdeki deneyim ve hatJralarm birikimiyle
§ekillenen erkek kimligine i§aret etmesi yoluyla, heteroseksiiel orta
sm1f mensuplugunun ki§inin kendisini smamasmm, kendi toplum
sal konumunu belirlemesinin bir yolu olarak i§ gordtigii zeminler
den birini olu§turuyor. Arna en onemlisi a�k. ki§inin kendisine ili§
kin bir alg1, i9selle§tirilmi§ bir kendini bilme hissi geli§tinnesi i9in
de bir 9er9eve sunuyor olmas1dlf denebilir. Ba§ka bir ifadeyle, insa
nm kendini bilmesi ancak kar�1smdakini ve onun iizerinde nas1I
duygular uyand!fd1g1m iyice tammas1yla miimkiin olabilir. Ali ta
mnmak i9in a§k ili§kisine bel baglam1§. fakat "onun benimle ilgili ne
hissettigi"ni hi9bir zaman anlayamam1�t1.
Neoliberal benlik, ki§inin kendine ili§kin daha yiiksek bir far
kmdahk geli§tinnesi ve duygulamm siire9lerini daha iyi kontrol ede
bilmesi -cinsel arzunun ihtiyath, esnek bir denetimi gibi- yoluyla
da ifade bulur. Ki§inin kendini degerli ya da degersiz hissetmesi, ar
zulamp arzulanmad1gm1, sevilip sevilmedigini bilmesi romans 9er9evesinde ger9ekle§ir. Ba§anh bir orta sm1f oznesi olmak, k1smen
ki§inin kendi hislerine <lair farkmdahgma. kendini olu§um siirecin
de bir ki§i olarak gorebilmesine baghd!f. Seks ozel bir faaliyet ala
myken, romantik a§k ili§kileri 9er9evesinde yer bulan sembolik ve
somut pratikler, ba§kalarmm da §ahit oldugu olagan kur yapma bi9imleri, geleneksel erkeklik olarak degerlendirdikleri fonnun sm1r
lanm a§ma 9abasmdaki gen9 erkeklere yeni erkek kimligi yorumla
malar1 ve ge9erli kilmalan i9in daha geni§ 9aph bir 9er9eve sunuyor.
Egitim alanmda ba§ar1h olarak toplumsal yiikselme aray1§1, Ali'
yi giri§ken olmaya te§vik eden, metropole ozgii bir ruhsal ve maddi
diinyada yeniden konumlandmr; Ali de bu vazifeyi biiyiik bir istek
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ve CO§ku ile iistlenir. Ali'nin kendini donii§tiirmekten anlad1g1 §ey,
cinsiyetler aras1 sosyallik ve yakmhk kazanma projesinin ger�ek
le§mesine aynlmaz bi�imde bagh. Ali kendini i�inden �1kt1g1 top
lumsal ortamm kiiltiirel anlamda egemen "bagla§Jk erkeklik" mo
dellerini, gayri bireysellik temsillerini benimseyen erkeklerinden
ayn bir yerde konumland1rmak iizere bireyselle§mi§, serbestle§mi§
bir kimlik olu§turmay1 arzuluyor. Boyle altematif bir kimlik geli§
tirmek ise, sadece s1mfm saf ekonomisinin s1mrlanm ve kriterlerini
a§ma meselesi degildir. Aym zamanda Ali'nin "modem" diye tamm
lad1g1 cinsiyet ve cinsellik degerlerine uygun olarak ya§ayarak, ka
fasmda a�1k ve ozgiir bir ortamla ozde§le§tirdigi normlan kendi bi
yografisiyle birle§tirerek hayata ge�irmesini ve ailesinin bu konu
lardaki referans �er�evesini reddetmesini de gerektiriyor.
Ali'nin ya�amakta oldugu i�sel donii§iimii tepeden umaga, ek
siksiz bir degi�im siireci olarak tammlayamayacag1m1z gibi, neoli
beral oznellige yapilan sorunsuz bir ge�i§i belirtir bi�imde bir "on
cesi" ve "sonras1" ikiligine de oturtamay1z. Bu alandaki kimi �ah§
malann da (Lucey ve Walkerdine 2003) etkili bir §ekilde ortaya koy
dugu gibi, toplumsal yiikselme ve sm1f atlama deneyimleri tamm1
geregi i�sel gerilimler banndmr ve kesintisiz bir ruhsal ve cismani
ke§if silsilesi arac1hg1yla tecriibe edilir. Bu yeniden ke§if siirecinin,
bir �eli§ki ya da Baumann'm ifadesiyle bir "miiphemlik" alam -"s1mfland1rmalar arasmda" hem arzu hem de tehditle yiiklii "bir kayma
ya da hareketlilik. bir muglakhk" (Walkerdine 2003: 247)- halini
ald1g1 soylenebilir. Toplumsal yer degi§tirme ve hareketlilik, haz
vaadinin yam sira, tehditle (ka�m1lmaz bir hata yapma tehdidinin
yanmda, ge�mi§le olan biitiin somut ve duygusal baglann kaybedil
mesi tehdidiyle de) yiiklii bir kendini ger�ekle§tirme egrisi arz eder.
Soz konusu tehdit. ki§inin onu yeti§tirip §ekillendirenlerle ozde§i
mini duygusal olarak toptan yitirmesi anlamma gelebilecegi gibi,
tersine, o ge�mi§le arasma yeterli bir mesafe koyamamasm1 da tarif
edebilir. Walkerdine'e gore, bu durumun ki§iyi ittigi miiphemlik,
"[neoliberal oznenin] varhgma mutlak bir bi�imde esastir" (244).
Ali'nin kulland1g1 "a�1k" ve "kapah", "buras1" ve "oras1" gibi kar
§lthklar, bir yandan cinsiyet ve cinsellikle ilgili bir aydmlanmay1 ve
cinsel etkile§im konusunda bir serbestligi, diger yandan da cinsel
k1s1tlanma ve bask1y1 akla getiren anlamlarla yiikliidiir. Ne var ki
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Ali'nin yapt1g1 aynm ve se<rimlerin kanna�1khg1, "buras1" ve "oras1"
na yonelik biitiinliiklii bir tutumu oldugu yolundaki basite ka<ran her
tiirlii gorii§e kar§l koymaktadir. Keza, Ali'nin farkh yerlerde, degi§ik
amar;:lar i<rin kulland1g1 "a<rtk" ve "kapalt" s1fatlan da "buray1" asi
milasyon yahut "oray1" ret §eklinde kavramsalla�tmlam1yor. "Bura
s1/ar;:1k" ve "oras1/kapah" ikilikleri ile §ekillendirilen ser;:imler,
Ali'yi belli bir degi§im siirecine ginneye itiyor. Bu siire<rte Ali varlt
gm1, derin bir dii§iiniimselligin e§lik ettigi, bir kendini ger<rekle§tir
me projesi olarak gonneye ba�lay1p, her hareket ve duygusunu "ora
ya" ya da "buraya" ait olmasma gore ay1rarak gozlemler hale geli
yor. istanbul'da ald1g1 yiiksek standartlt egitimin de etkisiyle Ali bir
birinden temelden farkh oldugunu dii�iindiigii iki rakip diinya ara
smda gidip gelme ve her iki diinyaya da ait oldugunu iddia etme es
nekligini tecriibe ediyor. Bununla birlikte, kendine bir kimlik ve yer
edinme siirecinde Ali dt§lanma ve reddedilme deneyimlerine de
maruz kahyor, r;:iinkii Ali gibi erkekler "ser;:kin" kent kiiltiirii i<rinde
pe§inen "marjinal" addediliyor ve geldikleri kokenden dolay1 "geri
kalm1§" bir erkekligin temsilcisi olarak dii§iiniilebiliyorlar. "Buras,"
ve "orast"nm rakip erkek oznellik iddialan barmdiran kiiltiirel <rer
r;:eveleri arasmda gidip gelen Ali, kar§t kar§tya kald1g1 gerilim ve
duygusal uyumsuzlukla ba§ edebilmek ir;:in kendini oncelikle birey
sel ve psikolojik yonden tammhyor. Kendi anlat1smdan da gordii
giimiiz gibi, Ali bir otorite olarak dini reddetmi§, ama dindar arka
da§lanyla vakit ger;:inneye devam etmekle kalmay1p, yeni ke§fetti
gi farkhltg1yla onlar arasmda hala yer bulabiliyor olmakla gurur
duymu§ ve Ramazan'da orur;: tutmay1 siirdiinnii§.
Ali'nin "burast" ile "oras1" dedigi kiiltiirel <rerr;:eveler arasmdaki
sahntmt, reddedilmenin acts1yla ba§ etme konusunda fena halde
yard1ma ihtiya<r duymasmda da kendini etkili bir §ekilde goster
mektedir. Psikologa gitmek ya da bir ki§isel geli§im grubuna kat1l
mak suretiyle "buras1"nm terapi ve ilar;: kiiltiiriinden faydalanm1§;
terapi kiiltiiriinden ald1g1 destege genellikle, onun i<rin tehdit arz et
meyen ktz arkada§larmm saglad1g1 moral destek e§lik etmi§. Tabii,
Ali'nin duygulanm ifade etmek ve a§ag1hk ya da iistiinliik hislerinin
derinine inmek i<rin bir giinliik tutmaya ba§lamas1 da onun i<rin ayn
bir destek olmu§. Diger taraftan, Ali toplumsal hiyerar§iler i<rinde
yiikselme umudu vaat eden benligi adma kurtulmay1 arzulad1g1 er-
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keklik bii;:imlerini besleyen metaforlar ve duygu yap1lannm yurdu
olan "oraya" da gitti. Gelgelelim, "orast"nm aym zamanda Ali'nin
biiyiik takdir goren. karizmatik ozelliklerinin farkma vannasma
katktda bulunan ailevi bag ve ili§kilerinin de yurdu olmas1 paradok
saldtr denebilir. Keza. Ali'nin dt§ gori.ini.i§i.inii girdigi ortama gore
ayarlamasmdan da, onun "oraya" ait benligini, akrabahk kimligini
feshetmek istemedigini anlayabiliriz. Oysa onu "§unun oglu" s1fa
t1yla bir toplulugun mensubu olarak tammlay1p konumland1ran top
lumsal ili§kiler ag1. Ali'nin "orada"mn toplumsal yap1s1yla ili§kili
olarak reddetmek istedigi k1s1tlay1c1 ilkelerden birisidir. Geni§ i;:ap
h bir farkhltklar baglammda yer bulan hem baglant1hhk hem de
ozerklik arzusuna delalet eden bu gibi pazarhklar ai;:1kt1r ki neolibe
ral Tiirkiye'de ortaya i;:1kan yeni bir gereksinimi ifade etmektedir:
Esnek bir benlik ihtiyac1dtr bu.
Bu §ekilde romans ve cinselligin olu§turdugu alana ginnenin,
Ali'ye kendi esnek benliginin sm1rlanm ara§tlrabilecegi ve yiiksel
me umudu vaat eden bir erkek olarak bulundugu karma§1k ve 9at1§
malar ii;:eren konumu hale yola koyabilecegi "iiretken bir gramer"
(Weitman 1999: 74) saglad1gm1 ileri si.irebiliriz. Ali'nin kendisinin
ozel ve karizmatik olduguna ili§kin, ataerkil bir toplumsalla�manm
iirilni.i olan kendine deger atfedici benlik alg1sma duydugu yogun
bag(1m)hhk oyle kolay kolay gozard1 edilemez. Ataerkil bir ailede
erkek i;:ocugu olarak biiyiirken gordi.igii sevgi, sayg1 ve hayranltgm
Ali'nin ki�iligi i.izerinde yaratt1g1 bu yogun etki, egitimde gosterdigi
parlak ba§anyla da peri;:inlenmi§. Sei;:kin bir i.iniversiteye ginne ba
�ar1s1, Ali'nin ailevi kokenlerine mesafe alabilmesine de olanak sag
lamt§.
"Orada"yken kendisine atfedilen benzersizlik ve karizmatiklik
ozelliklerinin k1lavuzlugundaki Ali yeni hayatmda bu k1ymetli ben
zersizlik hissinin -hayatta en iyi §eyleri hak ettigi ve elde edecegi
hissinin- tad1m 91karmaya devam edebilmek ii;:in art1k yeni otekile
re ihtiyai;: duyuyor. Fakat bu siirei;: ii;:inde Ali bir yandan kadmlann
en ii;:teki gizli arzulanm ke§fetme arayt§tndayken, aym zamanda
d1§lanma, istenmeme ve sevilmeme duygusunu da tatm1§ oluyor.
Yeni hayatmdaki insanlar ona hi.isran, a§agilanma ve i.izi.inti.i dolu
bir di.inyay1 tecri.ibe ettiriyorlar. Boylelikle romantik a§k ili§kisi Ali
gibi erkeklerin kendi esnek oznelliklerinin sm1rlanm "denetleme"
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sine aracthk eden kurucu onemde bir kaynak/ gramer olarak kendi
ni gosteriyor.
Ali Arzu'yla ya§ad1g1 ili§kinin onda kendini a§ag1lama, deger
sizlik ve ezilme hissi yaratt1gm1 "o ktz bana zulmetti" sozleriyle be
lirtmi§ti. Yine de belirtmek gerekir ki, bu olumsuz hislerin bile kar
§tt i�erimleri var, �iinkti Ali'nin kendini ke§fetme ba§ansm1 i�sel an
lamda motive eden de yine bu aym hisler. Ali bir insanm neler his
settigiyle ilgili olarak kendini tammasmm, onun yeni bir benlik §e
killendirmesine biiytik katk1s1 oldugunu ya§ay1p gordti. Bu a�tdan,
Ali'nin Arzu'yu kendi eski haliyle k1yaslamas1 olduk�a manidardtr:
... Benim dort ytl onceki halim. Ben hi�bir zaman ne hissettigimi bil
mezdim. Mesela �imdi kendimi a�agtlanm•� hissediyorsam bunu kendime
soyliiyorum ve daha iyi hissediyorum. 0 k1z kesinlikle ne hissettigini bil
miyordu ve duygularmdan hi�bir zaman emin olmad1.

Neticede, act ve heves arasmdaki karma§ik ilinti esnek bir neolibe
ral erkek oznelliginin kurulmasmm me�akkatli bir duygusal alanda
ger�ekle§tiginin alum bir kez daha c;iziyor.
Ali'yle son konu�tugumda (ilk gorti§melerimizden bir sene son
ra), hayatma mutluluk ve eglence katmak ic;in eskiden dort elle saril
d1g1 -ilk a§k ili�kisi, yogunla§an duygusalhk, ardmdan da cinsel ya
kmhk §eklinde- kademeli olarak ilerleyen mahremiyet senaryosunu
bozacak yeni strateji ve hedefler pe§indeydi. Kendini ac1dan koru
mak i�in acaba i§i dalgaya vurup, kimseye baglanmadan degi§ik k1z
larla flort mti etseydi? Bir diger taraftan da, herhangi bir arzu ya da
ilgi duymadan seks yapmanm, onu arzulamayan k1zlarla cinsel ili§ki
kurmanm da ona ac1 ve duygusal hasar verebileceginden kayg1lam
yordu. Diger erkek arkada§lar1 ile birlikte kamptis d1§mda kiralad1k
lan dairede yatak odalanndan birinde mi, yoksa salonda m1 kalaca
gma karar veremiyordu. Geni§ ve ferah olmasmdan ottirti salon ona
daha uygun geliyordu ama bir yatak odasmm saglad1g1 mahremiye
tin de kendine gore avantajlan vard1. Ali'nin neoliberalle§en birTtir
kiye'de ontolojik bir gtiven ve aidiyet hissinin getirdigi haz (ya da
ac1) olmadan ne tiir bir erkek olacagma dair dii�tince ve hayalleri, ro
mans, a§k ve cinsellik alanmda §ekillenmeye devam ediyordu.

