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2009 YAZ DÖNEM‹NDE bir gün Bo¤aziçi Üniversitesi kampüsünde
ö¤le yeme¤i yerken araﬂt›rma konular›m›z›n birbirleriyle ba¤lant›l›
olarak düﬂünülebilece¤ini fark ettik. Bizler sa¤l›k, cinsiyet veya
cinsellikten bahsederken asl›nda beden siyasetine, bireylerin kendilerini ve baﬂkalar›n› nas›l tan›mlad›klar›na, bunun devlet ve küresel
sermaye gibi farkl› iktidarlarca nas›l yönetildi¤ine, içinden geçmekte oldu¤umuz ve neoliberalleﬂme diye özetleyebilece¤imiz süreçle
olan etkileﬂimlerine de¤iniyorduk.2 Bizlerin araﬂt›rma konular› ve
yak›n iliﬂki içinde bulundu¤umuz kimi meslektaﬂlar›m›z›n ilgi alanlar›, kabaca, "Mahremiyetin Sosyolojisi" de diyebilece¤imiz bir kesiﬂme alan›na at›fta bulunuyordu. Temel bir sav›m›z vard›: Düne kadar özel, kiﬂisel, belki de ailevi say›lan, kimi zaman çok yak›n arkadaﬂlar ya da ayn› iﬂyerini paylaﬂanlar gibi küçük gruplara belirsiz
k›staslara göre aç›klanan, ya da aç›k edilen, ama bu hayli kontrollü
1. Bu kitab› haz›rlarken çok say›da yak›n›m›zdan ve meslektaﬂlar›m›zdan
yard›m ald›k. Özellikle Ferhunde Özbay, Nükhet Sirman, Semih Sökmen, Belgin
Tekçe, Derin Terzio¤lu ve Alper Tümbal'a, farkl› sebeplerle bu kitapta yer almayan ancak fikirlerini bizimle paylaﬂan herkese ve elbette de¤erli kat›l›mc›lar›m›za bizden esirgemedikleri destek, sab›r ve güvenleri için teﬂekkür ederiz.
2. Türkiye'de benzer konularda yay›mlanm›ﬂ, önemi, katk›s› ve etkisi üzerinde hemfikir oldu¤umuz ve yararland›¤›m›z, ancak daha dar kavramsal ve metodolojik içeriklere sahip kimi kolektif çal›ﬂmalar var (örne¤in, Alkan 2009; Balkan ve
Savran 2004; Kandiyoti ve Saktanber 2003; Keyder ve di¤. 2007). Neoliberalizm
ve Mahremiyet'in bu eserlerle beraber okundu¤unda daha anlaml› olabilece¤ini
düﬂünüyoruz.
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ifﬂaat mekanizmas› d›ﬂ›nda da kamusal alana ç›kmayan, baﬂkalar›na, tan›mad›klar›m›za, mesafeli durduklar›m›za, ötekilere aç›lmayan bir alan, ya da bu kitapta kulland›¤›m›z anlam›yla mahremiyet,
bugün köklü bir dönüﬂüm içinde.3 Mahremiyetin dönüﬂümünün de
iki veçhesi var. Birincisi, mahrem kabul edilen hususlara devlet,
ekonomi, popüler kültür ve t›p gibi "d›ﬂ" kuvvetlerin artan ve önüne
geçilemeyen etkisi. ‹kincisi de, ilkine paralel bir biçimde, mahremiyetin gittikçe daha çok konuﬂulur, kurcalan›r, deﬂilir, araﬂt›r›l›r, aç›¤a ç›kar›l›r, anlat›l›r, paylaﬂ›l›r ve temsil edilir hale gelmesi. Dolay›s›yla, üzerinde durdu¤umuz ikili bir süreç. Hem mahremiyetin ne
oldu¤u ve mahrem alanlar›m›z› nas›l kurgulad›¤›m›z de¤iﬂiyor hem
de bu kurgunun s›n›rlar›, mahremin bitip kamusall›¤›n baﬂlad›¤›
yerler ve arada kalan alanlar›n toplumsal ve kültürel niteli¤i ﬂekil
de¤iﬂtiriyor.
Kimi Bat›l› düﬂünürlerin ve sosyal bilimcilerin son çeyrek yüzy›lda, farkl› anlarda ve farkl› maksatlarla "geç", "ileri" ya da "düﬂünümsel" modernite diye adland›rd›klar› günümüz(ün) koﬂullar›nda
geçmiﬂe oranla çok daha fazla biçimde his, duyu ve arzulardan; kiﬂisel tarih, biyografi, bellek ve özeleﬂtiriden; toplumsal ve bireysel
kimliklerden, benlikten ve kimlik kazanma-kaybetme süreçlerinden; bedenden, bedenlere dair bir bilinç oluﬂturmaktan, bedenin iﬂleyiﬂinden, bütünlü¤ünden ve eksikli¤inden; sa¤l›ktan, hastal›ktan
3. Türk Dil Kurumu'na göre, "mahrem: baﬂkalar›na söylenmeyen, gizli" ve
"mahremiyet: gizlilik, kiﬂisel gizlilik" olarak tan›mlan›yor. Biz, hem bu giriﬂ yaz›s›nda hem de kitab›n geri kalan›nda, son y›llarda mahremiyete eleﬂtirel biçimde yaklaﬂan sosyal bilimsel çal›ﬂmalar› da takip ederek (Colomina 2011; Giddens 1993;
Göle 1991; Herzfeld 2005; Illouz 2007; Jankoviak 2008; Joseph 1994; Oleksy
2009; Plummer 2003; Seymour ve Bagguley 1999; Yan 2003; Zelizer 2007) "mahremiyet(ler)" ve "mahrem alan (lar)" terimlerini gizlilik meselesinden daha fazla
anlam› içerecek ﬂekilde geniﬂletmeye çal›ﬂt›k. Buna göre, mahremiyetten bahsetti¤imizde en temel kast›m›z (geç-) modern bireyin kendi kendine ya da en yak›nlar›yla baﬂ baﬂa kald›¤›, kendi benli¤ini ve onu ﬂekillendiren kurucu iliﬂkileri oluﬂturdu¤u, kamuya aç›k olmayan, "kiﬂisel" ve "özel" diye de tarif edilen ve muhakkak o bireyin bedeniyle ilintili, bedensel ve o bedenle kenetlenen bir öznelli¤e
at›fta bulunuyoruz. Dolay›s›yla, mahrem alanlar›n bir s›r içeri¤i oldu¤u, söylenmeyecek, dile dökülmesi istenmeyen, ifﬂa edilmesi talep edilemeyecek meselelere ev sahipli¤i yapt›¤›n› kabul etmekle birlikte, kulland›¤›m›z anlam›n bu s›r tutma mekanizmas›ndan daha kapsay›c› oldu¤unu, öznel ve özneleraras› iliﬂkilere
dayand›¤›n› belirtmeliyiz.
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ve tedaviden; ﬂiddetten, ac›dan, yaradan, yastan ve travmadan; cinsiyetten ve onun dengesizli¤inden, istikrars›zl›¤›ndan; cinsellikten
ve onun çeliﬂkilerinden, bilinmezlerinden; yaﬂlanmaktan, yaﬂlanmayla savaﬂmaktan ve daha uzun yaﬂamaktan; ölümden ve ölümle
yüzleﬂmekten; aﬂktan, tutkudan, romantizmden; dinsellikten, kutsall›ktan, ruhaniyetten ve yeni dinlerden; aileden, evlilikten, boﬂanmadan, evlat edinmekten, taﬂ›y›c› annelikten, tüp bebeklerden bahsediyoruz. Özel anlarda, yaln›z kald›¤›m›zda, biz bize oldu¤umuzda, kapal› kap›lar›n ard›nda mahremiyeti oluﬂturan bu konulara olan
ilgimizin, bu meselelere harcad›¤›m›z mesainin artmas›na ek olarak
kamusal alanda, baﬂka insanlar›n aras›nda, ötekileri dinleyerek,
"uzman"lara ak›l dan›ﬂarak, farkl› görüﬂleri çarp›ﬂt›rarak da mahremiyetten bahsediyor, onu sorguluyor, tart›ﬂmaya aç›yoruz. Bundan
da (geçmiﬂte öyle oldu¤unu varsayabilece¤imiz gibi) kaç›nm›yor,
utanm›yor, gocunmuyor, bu de¤iﬂimi yad›rgam›yoruz.
Mahremiyetin bileﬂenleri bir yandan sonsuz say›da etkenin müdahalesi neticesinde sürekli evrilirken, bir yandan da mahremiyet alan›n› (yeniden) düﬂünme ve bu düﬂündüklerimizi dile dökme, çeﬂitli
temsil biçimleri ile ilintilendirme, dolay›m kazand›rma yollar›m›z
farkl›laﬂ›yor. Kendimize olan bak›ﬂ›m›z, kendimizi kabulleniﬂimiz
ya da de¤iﬂtirme gayretimiz, etraf›m›zdaki insanlarla ilgilenmemiz,
deneyimlerimizi anlamland›rmam›z ve tüm bunlar› dikkatle seçti¤imiz izleyicilere aktarma ﬂekillerimiz kaç›n›lmaz biçimde dönüﬂüyor. Önemsiz olan önemliye, de¤ersiz olan de¤erliye, yasak olan
serbeste, ay›p olan makbule, akla gelmeyen kabul edilebilire, tasavvur edilemez olan uygulanabilire, umursanmayan en merak edilene
do¤ru yön de¤iﬂtirirken, mahremiyetimizle ilgili nelerin düﬂünülebilir, konuﬂulabilir ve yap›labilir (ve elbette nelerin düﬂünülemez,
konuﬂulamaz ve yap›lamaz) oldu¤unu belirleyen ve bize farkl› kurumlarca s›kl›kla hat›rlatan s›n›rlar dünden, eskiden, an›lardan, âdetlerden, önceki kuﬂaklardan h›zla ayr›ﬂ›yor; bugün bizler için, hatta
bir oranda da bizim arzular›m›z ve seçimlerimiz neticesinde yeniden
ﬂekilleniyorlar. Birbirlerine karﬂ›tl›k içinde kurulagelmiﬂ ve karﬂ›l›kl› temastan yoksunmuﬂ gibi tahayyül edilen "mahrem olan" ile
"toplumsal olan" bu süreçte iç içe geçiyor ve mahremiyet kamusallaﬂ›rken, kamusal alan da bir zamanlar mahrem olarak adland›r›l›p,
sessizleﬂtirilen meselelere kucak aç›yor.

12

NEOL‹BERAL‹ZM VE MAHREM‹YET

Siirt'te küçük k›zlara karﬂ› giriﬂilen örgütlü tecavüz; bir iﬂadam›n›n yan›nda çal›ﬂan ailenin genç k›z›yla beraberli¤inden sonra tart›ﬂ›lan kuﬂaklar ve s›n›flar aras› nikâh; Güldünya Tören'in katledilmesi ile sembolleﬂen namus ve töre cinayetleri; Ayﬂe Paﬂal› cinayeti ile
ak›llara kaz›nan "aile içi" (ya da mahrem) ﬂiddet; bir devlet bakan›n›n ›srarl› hükmüne karﬂ›l›k eﬂcinselli¤in bir hastal›k olmad›¤›n›n
savunulmas›; günlük gazetelerin köﬂe yaz›lar›na bile s›zan eﬂ de¤iﬂtirme (swingers) partileri ya da sanal seks ak›mlar›; bilgisayarda görüntülü sohbet (webcam chat) etmenin hukuken aldatma say›l›p say›lmayaca¤› sorular›; düzenli olarak artan Viagra, ertesi-sabah hap›
ve Prozac kullan›m› ve bunun çok boyutlu neticeleri; yine düzenli
olarak yayg›nlaﬂan estetik cerrahinin beden ve kiﬂilik üzerindeki
tart›ﬂmal› anlamlar›; siyasetçiler ve di¤er ﬂöhretlerin özel hayatlar›na dair görüntü ve ses (gizli) kay›tlar›n›n yay›mlanmas›; baﬂbakan›n
a¤z›ndan "her evlilikte en az üç çocuk olmal›" düsturuyla ak›llara tak›lan aile planlamas›; bazen devletten bir hak olarak talep edilen bazen de bizzat devletin vaat etti¤i biyo-kontrol ve biyo-izleme teknikleri; ulusaﬂ›r› internet sohbetinde Fas'tan bir kad›nla tan›ﬂ›p onu
ailesinden "isteyerek" kuma olarak Mardin'e getiren erke¤in oluﬂturdu¤u aile formu; "üniversitede porno olur mu?" sorusu etraf›nda
kopan k›yamet ya da bir televizyon dizisi üzerine "tarihe mal olmuﬂ
kiﬂilerin mahremiyetlerini teﬂhir etmek" gibi yeni ve epeyce zorlama bir kavram›n yarat›lm›ﬂ olmas›... Türkiye'de son y›llarda yaﬂanan bu ateﬂli tart›ﬂmalara, bunlar›n muhteviyat›na, taraflar›na ve yorumlan›ﬂ biçimlerine yak›ndan bakmak, "konuﬂulmayan›n konuﬂulmaya baﬂlamas›" ve "gözlerden ›rak tutulan›n gözler önüne serilmesi" dinamiklerinin öngörülemez ve kontrol edilemez biçimde ivme
kazand›¤›n› kavramam›za yard›mc› olabilir. Böyle bir ba¤lamda, artan bireycilik, risk alg›s›, belirsizlik ve güvensizlik atmosferinde
(Beck 1992; Beck ve Beck-Gernsheim 2002; Bauman 2000a; Bauman 2001) hayat›n› kurmaya ve yönetmeye çal›ﬂan geç-modern bireyin bir yandan da kendi benli¤ini oluﬂturan; el sürülemez, sorgulanamaz ve müdahale edilemez olarak kabul etti¤i, üzerinde eleﬂtirel bir biçimde durmas›na gerek olmad›¤›na inand›¤› mahrem alanlar› çeﬂitli seviyelerdeki siyasetlere ve siyasal müdahalelere karﬂ›
(gündelik ve iliﬂkiselden, soyut ve makroya) yeniden konumland›rmak mecburiyetinde oldu¤unu iddia etmek abart› olmayacakt›r.
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Mahremiyetin kamusallaﬂmas›, metalaﬂmas› ya da neoliberalleﬂmesi ve buna mukabil kamusal alan›n da mahrem temalar› içine
çekmesini tart›ﬂ›rken akla gelebilecek bir di¤er önemli mesele de
bireylerin bu toplumsal süreci tecrübe ederken arzular›n› ve seçimlerini ne oranda kullanabildikleri, hangi ölçüde ba¤›ms›z, kendinin
fark›na varm›ﬂ, karar alabilen, ihtiraslar›n› yönetebilen birer özneye
dönüﬂebildikleridir. Baﬂka bir deyiﬂle, ﬂahsi istek ve kararlar›m›z›n
mahremiyetlerimiz üzerinde mutlak bir kontrole sahip oldu¤umuz
ya da olabilece¤imiz anlam›na gelip gelmedi¤i sorgulanabilir. Ya da
mahremiyeti, onun geçirgen ve k›r›lgan kabu¤uyla kuﬂat›lm›ﬂ özneler olarak bizim kurmad›¤›m›z, mahrem alanlar› kendi tutkular›m›z
ve h›rslar›m›z ile yönetmedi¤imiz; aksine, bunlar› farkl› iktidar yap›lar› ve iliﬂkileri aras›nda çeﬂitli müzakereler vas›tas›yla ﬂekillendirdi¤imiz ve o esnada da yeni benlikler, yeni kimlikler kurgulamakta oldu¤umuz öne sürülebilir.
Dolay›s›yla, toplumsal de¤iﬂmeye tabi olan ve sürekli dönüﬂen
mahremiyeti anlamaya çal›ﬂan sosyal bilimciler olarak öncelikle bir
"toplumsal eﬂitsizlik" perspektifini de¤erlendirmeye almam›z, kimin kendisi, bedeni, zevkleri, öznelli¤i, baﬂka bireylerle iliﬂkileri ve
gizli-sakl› yönleri üzerinde ne gibi tasarruflar› olabildi¤ini var olan
eﬂitsizlikler, toplumsal d›ﬂlanma sistemleri, maduniyet yaratan mekanizmalar üzerinden haritaland›rmam›z gerekir. Kimlerin özel hayatlar› daha dokunulmazken kimlerinki daha az de¤erli k›l›n›yor ve
haliyle k›r›lganlaﬂ›yor; hangi gruplar›n hisleri ve arzular› do¤rultusunda seçimler yapmalar› meﬂru ve "do¤ru" iken hangilerininki toplumsal beklentilerle örtüﬂmüyor ve tepki çekiyor; hangi kesimlerin
sa¤l›¤› ve bekas› üzerine titrenirken hangilerininkine ayn› ihtimam
gösterilmiyor, hangi bedenler gözden ç›kar›l›yor, hastalanmalar›,
sakatlanmalar› ya da ölmeleri umursanm›yor; kimin yaﬂad›klar›,
unutamad›klar›, ac›lar› toplumsal anlat›lara dönüﬂtürülürken hangi
deneyimler, hangi tan›kl›klar, hangi tecrübeler sessizleﬂtiriliyor,
önemsizleﬂtiriliyor, duyulmuyor; kimlerin hayatlar›, bedenleri,
kendileri ve baﬂkalar›yla olan münasebetleri daha mahrem, daha
dokunulmaz ve daha ayr›cal›kl› iken kimlerinki daha ilgi çekici, eriﬂilebilir, müdahale edilebilir, suiistimal edilebilir, metalaﬂabilir,
vazgeçilebilir hale geliyor...
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Bu giriﬂ yaz›s›n›n da, bu kitapta bir araya getirdi¤imiz makaleler
toplam›n›n da Türkiye'de mahremiyetin kapsad›¤› tüm alanlar› ele
al›p tüketmek ve toplumsal eﬂitsizlik aç›s›ndan analiz etmek gibi bir
iddias› yok. Ancak mahremiyetin sosyolojisini oluﬂturmaya niyetlenildi¤inde, en temelinde s›n›f, "›rk", etnik köken, beden, cins, cinsiyet, cinsellik, co¤rafi konum, lisan, yaﬂ, din ve inanç sistemleri gibi toplumsal ayr›ﬂma eksenlerinin mevcudiyetlerini ve kesiﬂimlerini hat›rlatarak yola ç›kmal› diye düﬂünüyoruz. Bu kitab›n farkl› bölümleri de kâh "Türkiye'deki sistemin iﬂleyiﬂi"nin ana hatlar›n› incelerken kâh özgül bir âna, bir mekâna, bir iliﬂkiye ya da bir gruba
odaklan›rken bu iktidar eksenlerinden yola ç›k›yorlar.4 Mahremiyetin de¤iﬂmekte olan toplumsal örüntülerini ve görünümlerini anlamland›rmak demek, bu noktada, belki baﬂka her ﬂeyden daha çok,
mevcut toplumsal eﬂitsizliklerin koyu gölgesinin farkl› mahrem
alanlara nas›l çöktü¤ünü belgelemek demek.
Bugün, mahremiyeti bütün derinli¤i ve karmaﬂ›kl›¤›yla anlayabilmek, özellikle son çeyrek yüzy›lda yo¤unlaﬂan neoliberal küreselleﬂmenin önceki dönemlerde co¤rafi yer, mekânsal aidiyet ve
yerlilik ile do¤rudan iliﬂkili ve kapitalizmin iﬂleyiﬂinden nispeten
korunakl› olan mahrem alanlar›m›z› ne ﬂekilde etkiledi¤ini kavrama
çabas›n› da içermektedir. Türkiye'de, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden hemen önce 24 Ocak Kararlar› ile baﬂlayan, üç y›ll›k askeri yönetimde süren ve özellikle de Turgut Özal'›n baﬂbakanl›k y›llar›nda
h›z kazanan küreselleﬂme ve neoliberalleﬂme, birbirleriyle ilintili ve
ayr›ﬂmas› mümkün olmayan iki paralel süreç olarak 2000'lerde yetiﬂkinli¤e ad›m atan kuﬂaklara geri dönülmez bir biçimde tesir etti.
ﬁimdi, küreselleﬂmiﬂ5 ve neoliberalleﬂmiﬂ6 bir dünyada yaﬂayan bi4. Mahremiyet, vatandaﬂl›k kavram› ve siyasal mücadelelerle teyellenen kamusal alan/özel alan ikili¤inin ortas›nda, ikisine de ayn› anda s›zan ve bu iki taraf› eklemlendiren bir konumda. Bu kitaptaki baz› makaleler, kimi mahrem alanlar›n kamusal alan/özel alan tart›ﬂmas›n›n konusu olabilece¤ini gösterirken, di¤er
bir grup yaz› da toplumsal de¤iﬂme ve mahremiyeti bir arada düﬂünmeyi yeni toplumsal hareketler ve temsil biçimleri üzerinden belgeliyor.
5. Dolay›s›yla bu, ulus-devlet s›n›rlar›n›n geçirgenleﬂti¤i, sermayenin gezegenimizin üzerinde neredeyse engelsizce dolaﬂt›¤›, iletiﬂim ve ulaﬂ›m teknolojilerindeki geliﬂmelerin fiziksel mekânlar› yak›nlaﬂt›rd›¤› ve zamansal farkl›l›klar›
küçülttü¤ü, internetin her türlü kültürel ak›ﬂ› kolaylaﬂt›rd›¤›, insanlar›n di¤er insanlarla kenetlenmiﬂlik ve ba¤lanm›ﬂl›¤a dair bilinçlerinin çok kuvvetlendi¤i bir
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rey, özne haline gelirken, kendisine, bedenine, hislerine, etraf›ndakilere, kendi gibi olanlara ve ötekilere, onlarla iliﬂkilerine bakarken,
kaç›n›lmaz olarak neoliberal küreselleﬂmenin do¤urdu¤u de¤erler,
fikirler, söylemler ve temsillerle dolay›m kuruyor. Di¤er bir deyiﬂan. 1990'lardan beri küreselleﬂmeyi güçlenen a¤lar, enformasyon ve teknoloji
(Castells 2009), zamansal ve mekânsal bir s›k›ﬂma (Harvey 1991), kentler (Sassen 2001), yurttaﬂl›k (Ong 1999), cinsellik (Binnie 2004), muhayyile (Appadurai
1996) veya kültür (Featherstone 1990) gibi büyük kavramlar ve makro dönüﬂümler üzerinden inceleyen önemli sosyal bilim eserleri kaleme al›nd›. Bugün, küreselleﬂmeden bahsetti¤imizde tüm bu çal›ﬂmalar›n ayd›nlatt›¤› farkl› noktalar› göz
önüne alarak, özellikle de "küresel" s›fat›n›n efsunu da¤›lm›ﬂken, topyekûn bir
de¤iﬂiklik, kendi gerçekli¤ini kurgulayan ve dayatan bir süreç, ancak disiplinleraras› bir bak›ﬂla kavranabilecek bir yeni toplumsall›k modeli ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzun bilincindeyiz. Özetle, küreselleﬂme Jonathan Xavier Inda ve Renato
Rosaldo'nun sözleriyle, "küresel ba¤lant›sall›¤›n yo¤unlaﬂt›¤›; hareketlilik ve birbirine kar›ﬂma, temas ve eklenti, ›srarla kültürel etkileﬂim ve de¤iﬂim ça¤r›ﬂ›m›
yapan, hareket halinde, sürekli küçülen bir dünyay› akla getiriyor" (2008: 4-12).
Neoliberalizmin, küreselleﬂmenin ard›ndaki itici güç, varl›k sebebi ya da gizli
gündemi oldu¤unu iddia eden pek çok görüﬂ var. ﬁikago Üniversitesi'nde tasarlanan soyut bir ekonomik kuram iken Fordist, kalk›nmac› refah devletlerinin yaﬂad›klar› iktisadi krizlere bir ç›k›ﬂ olarak 1970'lerin ikinci yar›s›nda öncelikle ‹ngiltere ve Amerika Birleﬂik Devletleri'nde hayata geçirilen ve özellikle de IMF, Dünya Bankas› ve OECD gibi ulusaﬂ›r› ekonomik ve politik örgütlerce desteklenen ve
"yap›sal dönüﬂüm" (structural re-adjustment) paketleriyle tüm co¤rafyalardaki
ekonomileri dönüﬂtüren ve nihayetinde Fordizm sonras› kapitalizmin "zaferi" ile
taçlanan neoliberal ilkeleri küreselleﬂmenin ekonomik niteli¤inden ay›rman›n
pek de mümkün olmad›¤›, iki fenomenin iç içe geçmiﬂ halinin insani, kültürel,
toplumsal ve ahlaki neticeleri bugün üzerinde büyük ölçüde uzlaﬂ›lan meselelerdir (Bauman 2000b; Bourdieu 1999; Burawoy 2007; Comaroff ve Comaroff
2001; Harvey 2007; Ong 2006; Rofel 2007; Sassen 2008). Bu kitap, neoliberal
küreselleﬂmenin kamusal hayattaki etkilerine ek olarak kiﬂisel, öznel, özneleraras›, bedensel ya da k›saca mahrem alanlara da tesir etti¤ine, Türkiye üzerine yap›lm›ﬂ araﬂt›rmalar arac›¤›yla vurgu yapmay› amaçl›yor.
6. Ya da, piyasan›n kendi kurallar›n› koymas› gerekti¤ine inan›lan, müdahale
edilmedi¤inde ekonominin en iyi ﬂekilde iﬂleyece¤i savunulan, devletin ekonomik yetki, sorumluluk ve kapasitelerinin minimuma indirilmesinin alt›n›n çizildi¤i, kamu teﬂebbüslerinin ivedilikle özelleﬂtirilmesinin hayatiyet kazand›¤›, iﬂ ve
meslek mefhumlar›n›n sadakat, güvenlik ve istikrar gibi de¤erlerden ayr›ﬂt›r›ld›¤›, sendikas›zlaﬂman›n galebe çald›¤›, metalaﬂman›n s›n›rland›r›lamad›¤›, ekonomik alan›n kültürel, sosyal, ahlaki ve politik alanlar üzerinde k›vrak bir hâkimiyet
kurdu¤u bir toplumsal hal. Neoliberalizm, eski ‹ngiliz baﬂbakan› ve neoliberalizmin siyasi ifadelerinin meﬂum mucidi Margaret Thatcher'›n belirtti¤i gibi "baﬂka
alternatif yok(tu)" (Harvey 2007; Peck ve Tickell 2002) vurgusuyla meﬂruiyet kazan›r ve toplumun geniﬂ kesimlerinin kendilerinin aleyhine sonuçlar›n› aç›kça
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le, tüm mahrem alanlar›m›z, mahremiyetlerimizin kuruluﬂu, mahrem iliﬂkilerimiz, anlar›m›z, noktalar›m›z ve hikâyelerimiz neoliberal küreselleﬂmenin kuvvetli etkisinden azade, d›ﬂ faktörlerden ba¤›ms›z, sadece bizim arzular›m›z ve kararlar›m›zla ﬂekillenen, kurallar›n› bizim koydu¤umuz bir ideal halden çok uzaktalar. Neoliberal küreselleﬂme kendi öznelli¤ini, "iyi tip"lerini, parlak örneklerini, baﬂar› öykülerini üretirken, hegemonik niteli¤i ve "alternatifsizli¤i" yoluyla her bir bireyin kendi benli¤ini nas›l oluﬂturdu¤una nüfuz ediyor. Mahremiyetler, ancak neoliberal-küresel duygu, arzu, fikir ve ifadelerin içinde, onlar kanal›yla, onlar›n do¤rudan ve sembolik müdahaleleriyle ﬂekilleniyor.

Küreselleﬂme ve Yeni Sa¤l›k Anlay›ﬂ›

Son y›llardaki mahrem alanlar›n kamusallaﬂmas› olgusunu sa¤l›k
ve hastal›k konular›nda da görebiliyoruz. Eskiden kanser gibi tabu
niteli¤i olan hastal›klar ço¤unlukla "elim bir hastal›k" diye an›l›p,
isimleri kolay kolay a¤za al›nmazken, bugün tan›nm›ﬂ sanatç›lar
kanser deneyimlerini en ufak t›bbi ayr›nt›lar›na kadar medyada ifﬂa
edebiliyorlar. Daha düne kadar evlerine kapanan ya da kapat›lan
hastalar, bugün internet üzerinden örgütlenip meydanlarda haklar›n› ar›yor ve ülkenin sa¤l›k politikas›nda köklü de¤iﬂiklikler öneriyorlar. Sa¤l›k ve hastal›k konusundaki hassasiyetler, k›r›lganl›klar
ve d›ﬂlanm›ﬂl›klar toplumsal olarak yeniden tan›mlan›rken, yeni bir
sa¤l›k anlay›ﬂ› ve kültürü de ortaya ç›k›yor.
Hastal›klar ve tedavi yöntemleri elbette insanl›¤›n tarihi kadar
eskiler ve tarih boyunca meydana gelen politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel geliﬂmelerle etkileﬂim içindeler. Her toplum, birçok
hastal›k ve sa¤l›k sorunuyla yüzleﬂir ve farkl› tedavi yöntemleri uygular. Toplumlar kendi t›p sistemlerini oluﬂturur ve sa¤l›k, hastal›k
görmelerine ra¤men r›za göstermelerini, neoliberal politikalar› ve onlar›n uygulay›c›s› olan siyasi iktidarlar› desteklemelerini sa¤lar. Türkiye'de de en radikal neoliberal uygulamalar›n 12 Eylül Darbesi ya da 2001 krizi gibi siyasi ve/ya iktisadi buhranlar› takiben, olas› çöküﬂ senaryolar› üzerine bina edildi¤ini, özellikle
Özal'l› y›llarda, "Ça¤ atl›yoruz", "Ça¤› yakal›yoruz" ve "Dünyaya entegre oluyoruz" gibi ifadelerle desteklendi¤ini görebiliyoruz.
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ve beden konular›nda kendilerine özgü bak›ﬂ aç›lar› geliﬂtirir. Tabii
ki bu bak›ﬂ aç›lar› ve uygulamalar konusunda kültürleraras› etkileﬂim ve geçiﬂlilik yayg›n bir ﬂekilde gerçekleﬂir ve bu süreçler ayn›
zamanda bu kültürlerin aras›ndaki politik ve ekonomik iliﬂkilerden
ve eﬂitsizliklerden de etkilenir. Bu yüzden t›p, sa¤l›k ve hastal›k
kavramlar›n›, tarihsel, toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik boyutlar›yla tart›ﬂmak bireysel ve kolektif hayatlar›m›z› derinden etkileyen bu konular› anlayabilmemiz için son derece önemlidir (Kleinman 1995). Do¤mak, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetiﬂkinlik ve
yaﬂl›l›k gibi yaﬂam evrelerinden geçmek, cinsel kimli¤ini oluﬂturmak, do¤urmak, hastalanmak, ac› çekmek, a¤r›s› olmak, tedavi olmak ve ölmek esasen biyolojik evrelere iﬂaret etseler de, bu evrelerin alg›lanmas› ve yaﬂanmas› önemli toplumsal ve kültürel özellikler içerir.
T›bbi otorite, bugün "modernleﬂme" dedi¤imiz tarihsel süreç ile
bedenler üzerindeki gücünü ve etkisini art›rarak daha önce toplumsal sorunlar veya "anormallikler" olarak tahayyül edilen evsizlik,
iﬂsizlik, eﬂcinsellik, cinsel hastal›klar, madde ba¤›ml›l›¤› ve alkolizm gibi konular› toplum sa¤l›¤› ve nüfusun kalitesi ad›na kendi
araﬂt›rma ve "tedavi etme" alan› içine alm›ﬂt›r. Bu örnekleri yan yana görmek bile t›bb›n mahremiyetlerimize müdahalesinin ne kadar
güvenilmez, yersiz ve gayrimeﬂru oldu¤unu göstermeye yetse de,
gündelik hayat›n t›bbileﬂmesi süreci ivme kazanmaya devam ediyor. On dokuzuncu yüzy›lda baﬂlay›p kabaca 1980'lere kadar gelen
"toplumsal t›bbileﬂme" (social medicalization) deneyimi, 1980'lerle beraber sa¤l›¤›n giderek daha bireysel terimlerle düﬂünülmesinin
baﬂlamas›yla kiﬂinin gündelik hayat›n›n t›bbileﬂmesi haline geldi
(Foucault 1994; Lupton 2006). T›bb›n, hayatlar›m›z, bedenlerimiz
ve mahremiyetlerimizin tümü hakk›ndaki inceleme, teﬂhis koyma,
tavsiye verme ve müdahalede bulunma yetisi sürekli kuvvetleniyor.
Tan›m› gere¤i bilgi toplayarak vatandaﬂlar üzerindeki iktidar›n› geniﬂletme hevesindeki devlet örgütlenmesi ile her ﬂeyi metalaﬂt›ran
neoliberal de¤erlerin evlili¤i de bu sürece katk›da bulunuyor. Art›k,
Deborah Lupton'un (2006) da iﬂaret etti¤i gibi, sa¤l›kl› yaﬂam için
egzersiz yapmaktan do¤al beslenmeye dikkat edilmesine, yaﬂlanma
sürecinin mümkün oldu¤unca geciktirilmesinden estetik ameliyatlara, do¤um süreci hakk›nda verilen kararlardan sayg›n bir ölüm su-
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nan ötenazi hakk›na kadar hayat›n birçok aﬂamas› kiﬂilerin verece¤i
t›bbi içerikli kararlarla yönlendiriliyor.
Beden ve bedene yap›lan müdahaleler tarih boyunca kimlik ve
toplumsal aidiyet için büyük önem arz etse de özellikle son yirmi
y›ldaki t›bbi geliﬂmeler ve bunlar›n toplumsal ve kültürel dinamiklerle etkileﬂimi yeni bir beden ve bedensellik anlay›ﬂ›n›n oluﬂmas›na yol açt›. Genetik ﬂifreleri "çözülen" bedenler ve hayatlar, daha
do¤madan önce hayati sorunlar› saptan›p anne karn›ndayken ameliyat edilen bebekler, yayg›nlaﬂan ve kolaylaﬂan cinsiyet de¤iﬂtirme
operasyonlar›, deri rengi açma teknikleri, h›zla daha büyük çapl› hale gelen ve ard›nda pek de iz b›rakmayan estetik ameliyatlar ve di¤er
estetik müdahalelerle t›p dünyas› insanlara adeta "Kendi bedenini
kendin yarat, bu senin elinde!" mesaj›n› verdi. Bu do¤aya direnme
imkân› tan›yan, özgürleﬂtirici bir ça¤r› oldu¤u kadar insanlar› bedensel anlamda zorlayan ve toplumsal konumlar›na göre belli estetik kal›plara sokan, s›n›rlayan bir anlam da üretti. Bugün diyetisyenleri, haplar›, spor salonlar› ve kamplar›yla giderek devleﬂen zay›flama endüstrisi için birçok ülkenin orta ve üst sosyoekonomik kesimlerinden çok say›da kad›n ve erkek para ve zamanlar›n›n önemli bir
k›sm›n› feda ediyor. Görsel medya yoluyla yarat›lan ve yayg›nlaﬂt›r›lan estetik standartlara uygun, zay›f ve "fit" bir bedene sahip olmak; sa¤l›kl›, güzel ve çekici olmak, kendine bakmak, yaﬂlanman›n
biyolojik sonuçlar›na karﬂ› koymak anlamlar›na geliyor ve evrensel
bir norm haline geliyor (Shiling, 2003). Böyle bir bedene sahip olan
birey, bedenini bir gurur vesilesi olarak istedi¤i gibi teﬂhir ederken
–ve kimi zaman da bu mucizevi zay›fl›¤›n›n s›rlar›n› paylaﬂ›rken–
zay›flamaya çal›ﬂ›rken hayat›n› kaybedenler "rahats›z edici, istisnai
olaylar" olarak de¤erlendirilip h›zla gözard› ediliyor ve unutuluyor.
T›ptaki yeni geliﬂmeler ayn› zamanda bedene dair yapt›¤›m›z
do¤al-t›bbi-teknik ve ben-öteki ayr›mlar›n› da yeniden ﬂekillendirmemizi sa¤l›yor. Art›k birçok insan bedenlerinde ömür boyu takmaya mecbur olduklar› kalp pilleri, do¤ru kaynamas› imkâns›z kemik
k›r›klar›n›n yerine tak›lan platinler ve kendi biyolojik fonksiyonlar›
bozulan kalp, karaci¤er, böbrek gibi hayati organlar›n›n yerine yerleﬂtirilmiﬂ baﬂka kiﬂilerin organlar›yla hayatlar›n› sürdürüyor. T›p
eti¤i organ nakli konusunda ideal olarak sadece hastan›n yak›nlar›n›n gönüllü olarak organlar›n› ba¤›ﬂlamas›n› veya organlar›n ölmüﬂ
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kiﬂilerden al›nmas›n› öngörürken, küreselleﬂme ve neoliberalleﬂme
tüm hukuksal yapt›r›mlara ra¤men durdurulamayan uluslararas› düzeyde iﬂ gören büyük organ mafyalar› yarat›yor; organlar›n› zengin
uluslara satan yoksul halklar gibi sonuçlar do¤uruyor. Dolay›s›yla,
küresel eﬂitsizlikler yeni bedenlere de hayati bir biçimde yans›yor,
yaﬂam ve sa¤l›k hakk›n›n evrenselli¤i giderek kâ¤›t üzerinde kalmaya mahkûm bir ideal haline geliyor (Sanal 2004; Scheper-Hughes 2004).
Dünya Sa¤l›k Örgütü 1948'de sa¤l›k hakk›n› en temel insan haklar›ndan biri olarak tan›mlayarak, devletlerin vatandaﬂlar›n›n bu
hakk›n› korumakla yükümlü oldu¤unun alt›n› çizdi. Ancak küreselleﬂme ve neoliberalleﬂmeyle birlikte, bu genel görüﬂ yerini sa¤l›kl›
olmay› bireylerin kendi sorumlulu¤u olarak gören bir anlay›ﬂa b›rakt› (Mann ve di¤. 1999; Farmer 2003). Neoliberalleﬂmenin 1980'
lerde Türkiye'de h›z kazanmas›yla devletin de sa¤l›k alan›ndaki rolü giderek azald› ve devlet salt denetleyici konumuna çekildi. 1990'
larda say›lar› h›zla artan özel hastaneler ve özel üniversitelerin t›p
fakülteleri, devletin sa¤l›k alan›ndaki uygulama ve yapt›r›mlar›ndan k›smen ba¤›ms›z kalabildi. Ayr›ca devlet, özel t›p kurumlar›n›n
yan› s›ra özel sigorta ve ilaç ﬂirketleriyle de yak›n iliﬂkiye girdi¤i
için bu özel kurumlar devletin halk sa¤l›¤› politikalar›n› da önemli
ﬂekillerde etkilediler.
Bugün, k›smen uygulanmaya baﬂlanan sa¤l›k reformu sonucunda devletin sosyal güvenlik ve sigortalama sistemine dahil olan vatandaﬂlar belli bir ücret fark› ödeyerek özel hastanelerde tedavi görebildiklerinden ve özel sigorta sahibi hastalar da devlet üniversitelerinin t›p fakültelerini tercih edebildiklerinden t›p alan›nda devlet
ve özel kurum hizmeti aras›ndaki s›n›rlar belirsizleﬂti, geçirgenlik
artt›. Neoliberalleﬂen Türkiye devleti kendi sa¤l›k tesislerini özel
kurumlarla rekabet edecek hale getirmeye çal›ﬂt› ve temel sa¤l›k politikalar›n› da arzulanan bu rekabet ekseninde geliﬂtirdi (Keyder ve
di¤. 2007). Uygulanan bu politikalar da halk sa¤l›¤›, çevre sa¤l›¤›,
iﬂ güvenli¤i ve iﬂçi sa¤l›¤› gibi toplumun tüm kesimlerinin yaﬂam›n› etkileyen geniﬂ çapl› projelerin büyük ölçüde yar›m b›rak›lmas›na, asl›nda daha az maliyetli "koruyucu t›p" anlay›ﬂ›n›n yerini daha
pahal›, t›bbi teknolojiye ve ilaç endüstrisine daha fazla ba¤›ml› "tedavi edici t›p" kavram›n›n almas›na yol açt›. Bu politikalar› belirler-
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ken aile planlanmas›n›n yap›lmas› ve bebek ölümlerinin azalt›lmas›
gibi nüfusu nicel ve nitel aç›dan etkileyen konulara veya kanser gibi s›k karﬂ›laﬂ›lan ve çok tart›ﬂ›lan, dolay›s›yla özel t›p ve sa¤l›k kurumlar›n›n deste¤inin al›nabilece¤i konulara a¤›rl›k verildi.
T›bb›n neoliberalleﬂmesi süreci, küresel sa¤l›k sistemiyle iç içe
geçerek, hayatlar›m›za nüfuz ediyor. Beﬂ y›ld›zl› otel lüksü ve özeni sunma iddias›ndaki özel t›p kurumlar›, artan ekonomik ve politik
güçleri sayesinde kamu politikalar›n› da etkileyebilen bir bask› unsuru haline geldiler. T›bb›n küreselleﬂti¤i bir anda, bu hastaneler
Kuzey Amerika'daki itibarl› üniversite hastaneleriyle ortakl›k kurarak rekabet güçlerini pekiﬂtiriyorlar. Bir di¤er yandan da, özellikle
2000'li y›llarda, Türkiye'deki belli baﬂl› özel hastaneler Avrupa ve
Ortado¤u baﬂta olmak üzere di¤er ülkelerden hastalara da hizmet
edecek ﬂekilde yeniden düzenlenerek, t›p turizmi alan›nda ilerleme
sa¤l›yorlar. Buna karﬂ›n, özellikle kent yoksullar› kamuya ait hastanelerde muayene olmak için saatlerce bekleyip, reform çabalar›na
ra¤men hâlâ oldukça hantal ve karmaﬂ›k olan bürokratik iﬂlemlerle
u¤raﬂarak, kötü hijyenik koﬂullara ve ço¤u zaman onlara tepeden
bakan ve tersleyen doktorlara maruz kal›yorlar. Son y›llarda yap›lan
sosyal bilim araﬂt›rmalar› kapsam›nda aktar›lan hastal›k ve tedavi
anlat›lar› bu sorunlar› hastalar›n bak›ﬂ aç›s›ndan ve onlar›n dilleriyle sunarak, neoliberalizm ve küreselleﬂmenin Türkiye'deki sa¤l›k
sektörüne getirdi¤i (veya pekiﬂtirdi¤i) eﬂitsizliklerin ve çeliﬂkilerin
tart›ﬂ›lmas›na yeni bir boyut kat›yor (Erol 2009; Terzio¤lu 2008).
Bireyin ve toplumun yaﬂamlar›n›n her evresinin, ﬂüphesiz mahremiyetler de dahil, neoliberalleﬂmesine paralel olarak sa¤l›k hizmetlerinin ve tedavi olanaklar›n›n h›zla metalaﬂmas›, evrensel bir
insan hakk› olarak siyasal bir talep biçiminde formüle edilen sa¤l›¤›n, arzu edilen evrensellikten hayli uzak ve yukar›da belirtilen toplumsal eﬂitsizlik dinamikleriyle fazlas›yla örtüﬂen, avantajl› olan
toplumsal kesimlerin imtiyazlar›n› kuvvetlendirdikleri, güçsüz ve
madun edilmiﬂ gruplar›n ise hayati neticelerle ve bedellerle karﬂ›
karﬂ›ya kalabildikleri bir d›ﬂlanma deneyimi haline dönüﬂmesine
sebep oluyor. Bu k›s›rdöngüyü k›rmak için merkezi hükümet ölçe¤inde planlanan veya hayata geçirilen kimi uygulamalar, örne¤in
1990'lar›n en çok konuﬂulan konular›ndan "Yeﬂil Kart", çok çeﬂitli
ekonomik, politik ve kültürel nedenlerle ancak k›smen baﬂar›l› ola-
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bildiler. 2003'ten beri uygulanmakta olan ve epeyce tart›ﬂ›lan Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›'n›n da radikal bir baﬂar›ya ulaﬂt›¤›n› söylemek mümkün de¤il.

Cins, Cinsiyet ve Cinsellik

Stephen J. Collier ve Aihwa Ong, Michel Foucault'nun modern cogito'yu (modern düﬂünce) Tanr› üzerinden tan›mlanan bir bilginin
öznesi veya nesnesi olarak konumlanan Kartezyen özne "ben" yerine ‹nsan Bilimleri'nin bireyi kiﬂisel bir tarihin boyutlar› ve toplumsal varl›¤›n koﬂullar›yla tan›mlamas›n› takip ederek, küresel neoliberalizm ba¤lam›nda yeni bir modern cogito'nun "izole edilmiﬂ bir
düﬂünümsellik ya da ruhani yaﬂam yerine iﬂ, hastal›k ve sa¤l›k, maddi koﬂullar, toplumsal etkileﬂim ve biyolojik varl›k ile ilgili oldu¤unu, dolay›s›yla teolojik ve felsefi de¤il antropolojik sorunlara ba¤land›¤›n›" (2006a: 6) ileri sürüyorlar. Bu kitapta yer alan yaz›lar›n
tümü Collier ve Ong'un tarifiyle uyum içinde, toplumsal hayat›n neoliberalleﬂmekte olan farkl› alanlar›na mercek tutuyor ve bu anlamda da mahremiyet, öznellik, insani iliﬂkiler, de¤er ve ahlak gibi antropolojik meselelere odaklan›yorlar. Ancak iç içe geçen neoliberalleﬂme ve küreselleﬂmenin üretti¤i problemler sadece Collier ve
Ong'un (ve haz›rlad›klar› çok önemli kitab›n) vurgulad›¤› alanlarda
ele al›nmas› gereken antropolojik problemlerle s›n›rl› de¤il. Analitik
olarak üç farkl› kategori içinde düﬂünebildi¤imiz ancak gündelik hayatta ayr›ﬂmaz ﬂekilde üst üste binen cins, cinsiyet ve cinsellik, bir
kompozit yap› oluﬂturuyorlar ve bu yap›n›n farkl› tahayyül, temsil
ve tecrübe edilme biçimleri olarak, her türlü teknolojik, idari, ahlaki,
ideolojik, ekonomik, kültürel de¤iﬂimden etkileniyor ve bu ak›mlara göre yeniden yap›lan›yorlar.
Kromozomlar gibi genetik, hormonlar gibi biyolojik ve üreme
organlar› gibi bedensel faktörlerle "diﬂi ve eril" ikili¤inde yans›t›lmaya çal›ﬂ›lan cins (sex); bireyin kendisini nas›l hissetti¤i, bir düzenlilik içerisinde sergiledi¤i hareketlerin ve jestlerin içinde oldu¤u
kültür ba¤lam›nda nas›l yorumland›¤›, bu hareket-yorumlama mekanizmas›n›n o birey ve çevresi üzerindeki etkileri, toplumsal kurumlar›n bu prensibe göre inﬂa edilmesi gibi bileﬂenlerle "kad›nl›k
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ve erkeklik" ikili¤ine s›k›ﬂt›r›lan toplumsal cinsiyet (gender); bireyin erotik öznelli¤ini tek baﬂ›na ya da baﬂka insanlarla (veya insan
olmayan objelerle) birlikte hayata geçirdi¤i, bu his ve bedensel pratikler bütünü çerçevesinde ço¤unlu¤u ya da az›nl›¤› oluﬂturan gruplardan birine eklemlendi¤i (veya bunlar aras›nda gidip geldi¤i), toplumsall›¤›n da bu ço¤unluk-az›nl›k dinami¤inde oluﬂan güç iliﬂkileriyle kuruldu¤u ve "eﬂcinsellik ve heteroseksüellik" ikili¤inde ifade
bulan cinsellik (sexuality), neoliberal küreselleﬂme sürecinde derin
bir dönüﬂümden geçerek hem bireylerin hem de toplumsal grup ve
kurumlar›n duyars›z kalamayaca¤›, benlik ve toplumsal kimlik anlam›nda kurucu önemde bir düﬂünümsel yap› oluﬂturdu.7 Bugün, tecrübe etti¤imiz hayatlara cins/ cinsiyet/ cinsellik kesiﬂiminden bakt›¤›m›zda küresel neoliberalleﬂme öncesinde hâkim olan paradigmalar›n (örne¤in "kad›n-erkek farkl›l›¤›" ya da "kamusal alan-özel
alan") karﬂ›m›zdaki çeﬂitlenmiﬂ, giriftleﬂmiﬂ, istikrars›zl›k kazanm›ﬂ yap›y› aç›klamakta yetersiz kald›¤›n›, bu paradigmalar› yöneten
ikiliklerin kendilerinin a¤›r sorgulardan geçerek yetersizliklerinin
tescillenmesi nedeniyle düﬂünce tarihinin sayfalar› aras›na gömüldüklerini görebiliriz. Hem bilimdeki baﬂ döndürücü ilerlemenin tetikledi¤i yeni sorular ve kuﬂkular (örne¤in tüm insanl›¤›n genetik
yap›lar›na göre iki bedensel cins ile s›n›rland›r›lamayaca¤› tezi) hem
cinsiyet ve cinsellik üzerinde iﬂ yapan yeni toplumsal hareketlerin
(örne¤in feminizm ve eﬂcinsel gruplar) kazand›klar› temsili kuvvet
var. Bu çok boyutlu dönüﬂümlerin her ﬂeyin metalaﬂt›¤›, buna paralel olarak da her kap›n›n aç›ld›¤›, üzeri örtülen ço¤u hikâyenin duyulmas›n›n meﬂrulaﬂt›¤›, geç modern yönetim zihniyetinin üretti¤i
farkl› seçenekler aras›nda ﬂekillenen arzulara hükmederek özneleri
vücuda getirdi¤i neoliberalleﬂme koﬂullar›nda ve dünyan›n fiziksel
ve zamansal olarak küçüldü¤ü, hareketlili¤in öngörülemez ve kontrol edilemez hale geldi¤i bir küreselleﬂme ân›nda gerçekleﬂiyor. Bu
koﬂullar›n kesiﬂmesi milliyetçi, ulus-devletçi, kalk›nmac›, modernleﬂmeci reflekslerin zay›flay›p yerine çeﬂitlili¤in, radikal farkl›l›¤›n,
7. Cins, cinsiyet ve cinsellik üçgenindeki tart›ﬂmalara bir giriﬂ için bkz. Butler 1999 ve 2002; Connell 1987, 1995 ve 2009; Fausto-Sterling 1993 ve 2000;
Kandiyoti 1988; Plummer 2008; Rubin 1984 ve 1997; Weeks 1990 ve 2009; West
ve Zimmerman 1987.
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esnekli¤in, geçirgenli¤in, kenetlenmiﬂli¤in ve bu yap› üzerine bina
edilen yeni bir vatandaﬂl›k, insan haklar› ve politik aidiyet mekanizmas›n›n iﬂledi¤i, Raewyn Connell'›n tabiriyle yeni bir "küresel cinsiyet düzenini" mümkün k›l›yor.
Küresel cinsiyet düzeni bünyesinde neoliberal benli¤in kurdu¤u
hesapç› ak›lc›l›¤›n izlerini, mahremiyetin nas›l ekonominin içine
girdi¤ine (ya da tersine) yak›ndan bakarak ve sözgelimi popüler
olan ve ne zaman ﬂaka ne zaman ciddi oldu¤unu kestirmekte zorland›¤›m›z söz öbeklerine (mesela "tamamen duygusal" ya da "ben bir
profesyonelim") odaklanarak dahi sezmek mümkün olabilir. Neoliberal hayat, hesap edilebilir, tahmin edilebilir, ölçülebilir, niceli¤e
dökülebilir, say›lara tahvil edilebilir ve bu süreçte sosyal, siyasal,
kültürel, ahlaki ve hatta hukuksal kayg›lar taﬂ›maz, küçük bir arz-talep modeliyle olas› en yüksek kazançl› metalaﬂma mant›¤›n› tesis
eder. Cinsiyet ve cinsellik de hem bireylerin tercihleri hem de devlet ve piyasa gibi kurumlar›n e¤ilimleriyle h›zla mahremiyetin ba¤r›ndan ç›kar›lan ve bu kitaptaki yaz›lar›n da gösterdi¤i gibi neoliberal düﬂünüﬂ ile yeniden formüle edilen, yeni deneyimler sunan bir
alan haline geliyor. ﬁayet çok temel bir neoliberal yönetim zihniyeti tan›m›n›n, özgür oldu¤una inanan bireyin emir, ceza, k›s›tlama ve
disipline maruz kalmaks›z›n kendisini ve di¤er insanlarla ve kurumlarla olan iliﬂkilerini, devlet güvencesinden yoksun ve piyasa mant›¤›yla baﬂ baﬂayken, ince ince hesaplayarak yönetti¤i izlenimine
sahip oldu¤u bir meﬂruiyet hali oldu¤unda uzlaﬂ›rsak; neoliberalleﬂme öncesinde mahremiyeti oluﬂturan kimi çok önemli alanlar›n,
özellikle de cinsiyet ve cinselli¤in, seçimlerinde özgür oldu¤una inanan bu bireyin hesapç› iliﬂkilerinde, ölçülüp biçilerek, riskler kaale
al›narak, düﬂünümsel bir halde yer bulduklar›n›, ona hayat›n› neoliberalli¤e uygun hale getirmek için vazgeçilmez bir malzeme sunduklar›n› iddia edebiliriz.8
Bugün cins, cinsiyet ve cinsellik, yeni k›r›lganl›klar, fark›ndal›klar, huzursuzluklar ve olas›l›klar içinde ﬂekilleniyor. Bireyler, gruplar ve kurumlar kad›nl›¤›n ve erkekli¤in farkl› tezahürler ve vurgu8. Neoliberal benlik ve yönetim zihniyeti üzerine bir giriﬂ için bkz. Barry ve
di¤. 1996; Burchell ve di¤. 1991; Inda 2005; Rose 1999 ve 2007a; Rose ve Miller
2008.
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larla hangi bedenler üzerinde nas›l hayata geçti¤ine ve bu "cinsiyetlenme" sürecinin cinsellik, cinsel kimlikler ve cemaatler arac›l›¤›yla nas›l bir politik öznellik ve vatandaﬂl›k formu üretti¤ine ﬂahit oluyorlar. Bu kitaptaki yaz›lar›n da belgeledi¤i gibi, mahremiyet bu süreçte kamulaﬂma ve metalaﬂma yolunda ilerlerken, s›n›rlar› belirsiz
bir modern t›p/davran›ﬂ bilimleri tekelinden ç›karak eleﬂtirel sosyal
bilimsel analizlere tabi tutuluyor (Parker ve di¤. 2000; Biehl ve di¤.
2007). Bugün Türkiye'de de beden, sa¤l›k, cinsiyet ve cinsellik konular›n› uzmanl›k iddias›ndaki doktorlar ve davran›ﬂ bilimleri çal›ﬂanlar›yla paylaﬂ›yor, bu kitapta yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z gibi, iki araﬂt›rma gelene¤inin s›n›rlar› üzerinde dolaﬂarak anlaml› iﬂbirlikleri
üretmeye çabal›yoruz.

Kitab›n Yap›s›

Neoliberalizm ve Mahremiyet'in ilk bölümü "Sa¤l›¤›n Siyaseti",
Türkiye'de sa¤l›k sisteminde son otuz y›lda yaﬂanmakta olan dönüﬂüme farkl› pencerelerden bakan üç yaz›dan oluﬂuyor. Tuba ‹nci
A¤artan, tüm dünyada gerçekleﬂen sa¤l›k sistemlerinin neoliberalleﬂme ekseninde yeniden yap›lanmas› sürecine Türkiye örne¤i üzerinden mercek tutuyor. Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›'n›n temel bileﬂenlerini belirleyen yazar, sa¤l›¤›n özelleﬂmesinin, metalaﬂmas›n›n
ve ticarileﬂmesinin hangi kavramsal çerçevelerden okunmas› gerekti¤ini ve bu kavramlar›n sa¤l›¤› bir "hak" olarak ele alan anlay›ﬂla nas›l yan yana durabildi¤ine bakarak irdeliyor. Bu yeni sa¤l›k sisteminin, getirdi¤i aile hekimli¤i modeliyle ne ölçüde kapsay›c› oldu¤unu, uygulaman›n baﬂlamas›ndan önceki dönemlerle karﬂ›laﬂt›rarak inceleyen A¤artan mevcut sistemin neoliberal ilkelerle ne oranda örtüﬂtü¤ü sorusuna yan›t ar›yor.
Bir akci¤er rahats›zl›¤› olan silikozis, bilinen en eski meslek
hastal›klar›ndan biri olmas›na ra¤men, Türkiye'de yak›n bir zamana
kadar gündemde pek de yer iﬂgal etmeyen bir meslek grubu olan kot
kumlama iﬂçilerinde görülmeye baﬂlad›. Yeﬂim Yasin, yaz›s›nda bu
hastal›¤›n, hiç beklenmedik bir ﬂekilde tekstil ve haz›r giyim sektörünün bir alt iﬂkolunda ortaya ç›k›ﬂ›n›n öyküsünü aktar›yor. Küreselleﬂmenin iﬂ piyasalar›nda hangi dönüﬂümleri tetikleyerek neleri
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mümkün k›ld›¤›n› kot kumlama deneyimi üzerinden ele alan Yasin,
kumlaman›n nas›l ortaya ç›kt›¤›na, bu iﬂkolunun çal›ﬂma koﬂullar›ndaki seyrine bakarak ›ﬂ›k tutuyor.
Osman Elbek, sa¤l›k hizmeti alan›nda neoliberal ikilemin toplum içinde ötekileﬂen iki farkl› gruba –mahkûmlara ve tüberküloz
hastalar›na– nas›l bakt›¤›n› tart›ﬂt›¤› yaz›s›nda hapishanenin anlam›na, "içeri"de sa¤l›¤›n neler ça¤r›ﬂt›rd›¤›na ve hapishanede tüberkülozlu olman›n tetikledi¤i katmerli ötekilik haline dikkat çekiyor.
Yok say›lman›n olas› manalar›na e¤ilen Elbek, neoliberal hayat›n
hüküm sürdü¤ü bir toplumda "içeri"de ve d›ﬂar›da bir "sapma" olarak tüberkülozun varl›¤›n›, "gözetim" ve "kontrol" kavramlar› ile
beraber düﬂünüyor.
Kitab›n ikinci bölümü "Yeni Hastal›klar, Yeni Tedaviler" modern t›bb›n hasta bedenleri ve öznellikleri üzerindeki kimi etkilerini
insan hayat›n›n dört farkl› evresinden seçilmiﬂ örneklere yo¤unlaﬂarak aktar›yor.
Yaz›s›nda tüp bebek teknolojisinin Türkiye'de nas›l alg›land›¤›
ve uyguland›¤›n› inceleyen Burcu Mutlu, bu teknoloji çerçevesinde
ﬂekillenen normal/ anormal, uygun/ uygunsuz ve yasal/ yasad›ﬂ› gibi ayr›mlara iﬂaret ediyor. Yazar, konu hakk›ndaki hukuksal, dinsel,
ahlaki ve kültürel söylem ve yapt›r›mlar› anlatarak, ancak t›bbi anlamda eﬂlerden birinin k›s›r olarak tan›mland›¤› evli çiftlerin bu teknolojiden yararlanabilece¤ini belirtiyor. Tüp bebek sahibi olman›n,
t›p ve toplum taraf›ndan yaln›z "do¤al" olana t›bbi teknoloji kullanarak yard›mc› olmak ad›na kabul edildi¤ini vurguluyor. Mutlu, tüp
bebek sahibi olmaya çal›ﬂan kad›nlar›n korku ve umutla örülmüﬂ
anlat›lar›n› inceleyerek, bu teknolojinin uygulanmas› sürecinde yaﬂanan ekonomik zorluklar›, yeniden ﬂekillenen toplumsal iliﬂkileri
ve kültürel anlamlar› aç›¤a ç›kar›yor.
Mehmet Ekinci, k›saca "kas hastal›klar›" ad› alt›nda toplanan,
nadir görülen, kal›t›msal, ilaçla tedavisi olmayan, yaﬂla ilerleyen ve
sakat b›rakan bir grup hastal›¤a sahip kiﬂilerin geliﬂtirdi¤i farkl› örgütlenme biçimlerini inceliyor. Yazar bu çal›ﬂmada yeni t›bbi bilgiler ve teknolojik geliﬂmeler üzerinden oluﬂan tart›ﬂma alanlar› ve
toplumsall›k biçimlerini incelerken, bu konular› Paul Rabinow'un
biyo-toplumsall›k (biosociality) kavram›yla iliﬂkilendiriyor ve ortak biyolojik ve bedensel haller üzerinden nas›l Michel Foucault'
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nun irdeledi¤i bilgi/iktidar rejimine meydan okunabilir sorusunun
yan›tlar›n› ar›yor. Ekinci bu konuda çeﬂitli kas hastal›klar› örgütlerinin devletin halk sa¤l›¤› politikalar›na ve bilimsel araﬂt›rma gündemine müdahale etme çabalar›n› örnek gösterirken kas hastalar›n›n
anlat›lar›nda öne ç›kan toplumsal temalar› ve gündelik hayat ile gelecek tahayyüllerini içeren zamansall›k tecrübelerine de yer veriyor.
Ayﬂecan Terzio¤lu, Türkiye'de kanserin birbirleriyle yak›ndan
ilgili kamusal ve mahrem özelliklerine de¤inen yaz›s›nda kanser
hastalar›n›n gözünden hastal›k deneyimlerinde öne ç›kan kimi konular› inceliyor. Hastal›k anlat›s›n›n paylaﬂ›m› konusundaki stratejiler ve "kendi kendine yeten, yaln›z hasta" imgesi, kanser ve tedavisiyle birlikte ortaya ç›kan cinsiyet rollerindeki de¤iﬂimler ve t›p
alan›ndaki s›k kullan›m›ndan dolay› kanser hastalar›n›n da önemli
ölçüde içselleﬂtirdi¤i bilinçli hasta/ bilinçsiz hasta kategorileri bu
yaz›n›n ana temalar›n› oluﬂturuyor. Terzio¤lu, Türkiye'deki kanser
hastalar›n›n deneyimlerini Adriana Petryna taraf›ndan geliﬂtirilen
ve Nikolas Rose'un da kulland›¤› "biyolojik vatandaﬂl›k" kavram›yla iliﬂkilendirerek, kanser hastas› olma deneyimi ile bu kavram›n
nas›l bir perspektif içerisinde beraber düﬂünülebilece¤ini de sorguluyor.
Maral Erol'un kaleme ald›¤› bölüm, Türkiye'de 1980'lerden itibaren oluﬂan farkl› menopoz söylemlerini t›bbi araﬂt›rmalardan
edebiyata, mahrem kabul günleri sohbetlerinden medya analizlerine oldukça geniﬂ çapl› bir kaynak taramas›yla ele al›yor. Türkiye'de
feminist hareket, neoliberalleﬂme süreci ve artan metalaﬂman›n t›p
ve menopoz hakk›ndaki görüﬂlere etkisini sosyal de¤iﬂime odaklanan bir yaklaﬂ›mla inceleyen Erol, t›p söyleminde menopozdaki kad›nlar için kullan›lan "bilinçli" ve "bilinçsiz" kategorilerinin nas›l
üretildi¤ini aktar›yor.
Kitab›n son bölümü olan "Neoliberalizm ve Cinsiyeti Yönetmek"
teki yaz›lar, cinsiyet iliﬂkilerinin ve cinsel kimliklerin, neoliberalleﬂmeyle birlikte nas›l bir yeniden tan›mlanma ve dönüﬂüm sürecinden geçtiklerini beﬂ farkl› örne¤e yo¤unlaﬂarak ele al›yorlar.
Gül Özye¤in, pop-psikoloji anlat›lar› ile kuvvetlendirilen ve
sa¤duyular›m›zda sabitlenen "erkekler seks, kad›nlar aﬂk ister" önkabulünün do¤rulu¤unu, s›n›f atlama gayretindeki bir üniversite ö¤rencisinin tecrübe etti¤i aﬂk ve kendini dönüﬂtürme sürecine yak›n-
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dan bakarak tart›ﬂmaya aç›yor. Yazar, baz› "yeni" erkeklerin mahrem iliﬂkilerinde duygusall›k aramas›n›n mümkün olabildi¤ini ve
buna mukabil baz› kad›nlar›n da cinsel tatminlerine öncelik verebileceklerini gösterirken, Türkiye'de neoliberal cinsiyet öznelli¤inin,
özellikle de erkekli¤in oluﬂumuna dair büyük önem arz eden ipuçlar›n› aç›¤a ç›kar›yor. Özye¤in, aﬂk, romans, cinsellik, dinsellik ve s›n›f›n, daimi bir dönüﬂüm halindeki neoliberal cinsiyet kimliklerinin
vücuda gelmeleri esnas›nda oynad›klar› rolü Suad Joseph'in (1994a)
"ba¤lant›sall›k" kavram›n›n da katk›s›yla, detayl› bir analize tabi tutuyor.
Cenk Özbay'›n yaz›s› ‹stanbul'da kendilerini heteroseksüel olarak tan›mlamaya özen gösterirken yerli veya turist erkeklerle mükâfat karﬂ›l›¤› cinsel iliﬂkiye giren rent boy'lar›n hayatlar›na, erkeklik
performanslar›na, gündelik iliﬂkilerine ve temsil edilme biçimlerine
dair kimi sorulara odaklan›yor. "Varoﬂ" ve "eﬂcinsel" damgalar›n›n
yan› baﬂ›nda kendilerine alternatif, arada kalm›ﬂ, ikili ve istikrars›z
bir kimlik pozisyonu inﬂa eden rent boy'lar›n cinsiyet ve cinsellik
düzlemlerindeki hareketlerini ve söylemlerinin oluﬂmakta olan neoliberal erkekli¤in kimi veçheleriyle uyum içinde seyretti¤ini belgeleyen Özbay, heteronormativite, toplumsal d›ﬂlanma ve kentsel/ mekânsal ayr›ﬂman›n hiçbir zaman göründükleri kadar mutlak ve yekpare olmad›klar›n› ve neoliberal ilkeleri düstur edinen erkekliklerin
gerekli esneklikleri göstererek bu bask› yap›lar› aras›nda kendi yollar›n› bulabileceklerini vurguluyor.
Yener Bayramo¤lu, dikkatini kültür incelemeleri disiplininin bak›ﬂ aç›s›yla reklamlara yo¤unlaﬂt›r›rken, Türkiye'de televizyon, gazete, dergi ve aç›k alan reklamlar›nda heteroseksizmin düzenli tekrarlanma yoluyla nas›l yeniden üretildi¤ini, do¤allaﬂt›r›ld›¤›n›, kaç›n›lmaz hale getirildi¤ini; eﬂcinselli¤in reklamc›l›k dilinde nas›l tahayyül edilmez ve görüntülenemez oldu¤unu sergiliyor. Yazar, neoliberalizmin temel ﬂiar› olan kâr edebilme potansiyelinin korunmas› ve di¤er ahlaki, toplumsal, politik kayg›lara göre ayr›cal›k kazanmas› prensibinin –ya da cinsel kimli¤i makbul bir "müﬂteri kitlesi"ne çevirmenin– Türkiye örne¤inde ne oranda mümkün olabilece¤ini de tart›ﬂ›yor.
Hilal Alkan Zeybek, oda¤›na mekânsal iktidar iliﬂkilerini koydu¤u yaz›s›nda dikkatimizi Ankara, Keçiören'de belediye taraf›n-
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dan inﬂa edilen ve iﬂletilen bir parka yönlendiriyor. Keçiörenli kad›nlar›n, muhafazakâr ve neoliberal iktidar›n "aile mekân›" söylemiyle bu kamusal alan› kullanmalar›n›n nas›l mümkün oldu¤unu
bedensel örneklerle dile getiren Zeybek, iktidar›n mekân siyasetinin, genç çiftler ve yaln›z erkekler gibi istenmeyen gruplar› ve cinsellik ve içki içmek gibi arzu edilmeyen faaliyetleri aktif biçimde
uzaklaﬂt›rmaya dayal› bir pratik oldu¤unu sergilerken, bu siyasetin
temelinde yatan kontrol meselesinin öncelikle mahremiyeti tanzim
etme ve denetleme üzerinden anlaﬂ›lmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyor.
Türkiye'de cinsiyete ba¤l› ﬂiddet konusuna ve kad›n s›¤›nma evlerine (ya da "s›¤›naklara") yak›ndan bakan Berna Ekal, merkezi hükümetin ve belediyelerin feminist örgütlerle iﬂbirli¤ine gitmeden, ya
da oldukça sorunlu beraberlikler yaratarak, bu mekânlar› kullanma
mecburiyetinde kalm›ﬂ kad›nlar› "yard›m" söyleminin özneleri haline getirdi¤ini, "aile içi" ya da belki daha geniﬂ bir tan›mla "mahrem
ﬂiddete" maruz kalm›ﬂ kad›nlar›n mahrem dünyalar›nda yaﬂad›klar›
travmay› nas›l inand›r›c› bir kamusal lisana tercüme edip yard›ma
muhtaç olduklar›n› kan›tlad›klar›n›, bu noktadan sonra da yard›m
alan insan olarak hayatlar›n›n kontrollerini belli ölçüde kaybettiklerini gözler önüne seriyor. Ekal'›n yaz›s›ndan, devletin aile, cinsiyet,
bireyleraras› ﬂiddet gibi temel mahrem alanlara müdahale etme e¤iliminin ve alternatif hayatta kalma stratejileri sunma kabiliyetinin
nas›l neoliberal piyasa terimleriyle, maliyet hesab›yla, bütçe kesintileriyle ilintilenmekte oldu¤unu görebiliyoruz.

