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Rent Boy'lar›n Queer Öznelli¤i:

‹stanbul'da Norm-Karfl›t› Zaman, Mekân,
Cinsellik ve S›n›fsall›k1

Cenk Özbay

‹STANBUL'DA eflcinsel altkültürün bir parças› olan, heteroseksüel ol-
duklar›n› vurgularken baflka erkeklerle mükâfat karfl›l›¤› cinsel iliflki-
ye giren genç erkekler, kendilerine "rent boy" (kiral›k o¤lan/çocuk) ya
da sadece "rent" diyorlar. Çok nadiren, "para ile ç›k›yorum" ifadesini
de kullan›yorlar. Dolay›s›yla, "rent boy", araflt›rmac› olarak benim kul-
lanmay› uygun gördü¤üm, alternatifler aras›ndan seçti¤im veya kat›-
l›mc›lar›ma yak›flt›rd›¤›m bir kimlik pozisyonu de¤il. Henüz acemi
olanlar, "bu âleme" girdikleri ilk zamanlarda "jigolo" olmak istedikle-
rini söylerlerse tecrübeli rent boy'larca hemen ikaz ediliyor ve do¤ru
kullan›m› benimsiyorlar. fiayet muhataplar› "rent" ya da "rent boy"
sözcükleri ile kastedileni anlayamaz veya benim durumumda oldu¤u
gibi kelimenin tam olarak ne anlama geldi¤ini aç›klamalar›n› isterler-
se, genellikle "para karfl›l›¤› erkeklerle olan", "bir tür jigolo" ya da "es-
kortluk yapan" gibi müphem ifadeler kullan›yorlar.

1. Bu metin, 2002-2006 y›llar› aras›nda yürüttü¤üm araflt›rman›n kimi bulgu-
lar› ve (yeniden) düflündürdükleri üzerine temelleniyor. En ham halini, Bo¤aziçi
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 2005 y›l›n›n a¤ustos ay›nda savundu¤um yük-
sek lisans tezinin oluflturdu¤u bu araflt›rmaya dair çeflitli kereler sunum yapma ve
yazma olana¤› yakalad›m. Bu süreçte beni elefltiren ve fikirlerini benimle paylaflan
Gül Özye¤in, Alper Tümbal, Michael Messner, Ferhunde Özbay, Nükhet Sirman,
Ayfer Bartu Candan, Judith Halberstam, Macarena Gomez-Barris, Nancy Lutke-
haus, Joy Lam, Deniz Çelikel ve Yeflim Yasin'e teflekkür borçluyum. Benimle ko-
nuflmay› kabul eden ve isimlerini burada zikredemedi¤im kat›l›mc›lara da minnet-
tar›m. Olas› yanl›fl anlamalar›n ya da anlam kaymalar›n›n tüm sorumlulu¤u elbette
bana ait. 



Bu yaz›da, rent boy'lar›n en az iki aç›dan queer özneler olarak ko-
numland›r›labileceklerini tart›fl›yorum. Queer öznelli¤in teflkil edildi-
¤i ilk alan do¤rudan cinsellik ve (cinsel) kimlik oluflturma süreciyle
alakal›: Rent boy'lar›n kendilerini ›srarla "normal" ya da "hetero" ola-
rak tan›mlarken hemcinsleriyle cinsel iliflkiye girmeleri ve buna ra¤-
men "eflcinsel" ya da "gay" kimli¤ini benimsememeleri, (cinsel) kim-
lik kurgulama anlam›nda bir dönüflüm yaflamamalar› ve bu yolla da
heteronormativiteyi istikrars›zlaflt›r›p, esnetmeleri. En az bu kadar
önemli ikinci bir aç› ise rent boy'lar›n heteroseksüelli¤in (ya da hetero-
normativitenin) zamansal ve mekânsal anlamlar› ile oynuyor, muhtelif
queer zamansall›k ve mekânsall›klar üretiyor olmalar›. Bu noktada
queer'i ve onunla birlikte oluflan "queer zaman" ve "queer mekân" te-
rimlerini Judith Halberstam'›n2 özetledi¤i anlama paralel olarak kulla-
n›yorum: "[Queer sözcü¤ü] zaman ve mekânda cemaatin, cinsel kim-
li¤in, bedenselleflmenin (embodiment) ve hareketin norm-karfl›t› man-
t›k ve örgütlenmelerine at›fta bulunur. 'Queer zaman' bireyin postmo-
dernizm içerisinde burjuva aile ve yeniden üretimin, uzun ömürlülü-
¤ün, riskin, güvenli¤in ve kal›t›m›n zamansal çerçevelerini terk etme-
siyle meydana ç›kan özel zamansall›k modellerini ifade eden bir te-
rimdir. 'Queer mekân' ise queer gruplar›n postmodernizm içinde üs-
lendikleri yer-yaratma faaliyetlerine ve queer karfl›t-kamuoylar›n›n üre-
timinin mümkün k›ld›¤› yeni mekân anlay›fllar›na iflaret eder."3 Di¤er
bir deyiflle, ‹stanbul'daki rent boy'lar cinsel pratikler, cinsel kimlik,
içinde bulunulan mekânlar ve zaman kullan›m› aras›ndaki muhayyel
dengeyi tahrip ediyor, bedensellefltirerek hayata geçirdikleri bu den-
gesiz, arada olan, gelgitli pozisyonda queer bir öznelik hali oluflturu-
yorlar. Rent boy'lar sadece hemcinsleriyle cinsel münasebet kurarken
heteroseksüel olduklar›n› iddia etmeleriyle de¤il, ›srarc› olduklar› "nor-
mal-hetero" hüviyetlerinin ça¤r›flt›rd›¤› mant›¤a göre, olmamalar› ge-
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reken zamanlarda, olmamalar› gereken yerlerde, beraber olmamalar›
gereken insanlar ile gerçeklefltirmemeleri gereken faaliyetlerde bulun-
duklar› için de heteronormativitenin d›fl›nda kal›yorlar. ‹stanbul'daki
rent boy'lar cinsellik, zaman, mekân ve kimlik aras›ndaki bu iliflkileri
içinde "sermaye birikimi mant›¤›n›n d›fl›nda yaflayan" di¤er kimi grup-
lar gibi queer'lefliyorlar: "Sürekli partilerde tak›lanlar, kulüp insanlar›,
HIV-pozitif olup korunmadan seks yapmaya devam edenler, rent boy'
lar, seks iflçileri, evsizler, uyuflturucu satanlar ve iflsizler. Belki bu in-
sanlar, baflkalar›n›n kaç›nd›klar› (fiziksel, soyut ve ekonomik) mekân-
lar içinde ve uyuduklar› saatlerde (kasten, kazara veya ihtiyaçtan) ya-
flad›klar› ve mahremiyet ile aileye mahsus gözüken alanlarda çal›flt›k-
lar› için, yarat›c› bir biçimde 'queer özneler' olarak adland›r›labilir-
ler."4 Burada, queer'in, Lee Edelman'›n tabiriyle, "bir kimli¤i asla ta-
n›mlamad›¤›n›, olsa olsa onu rahats›z etti¤ini"5 de hat›rlayarak, David
Halperin'in yapt›¤›, "Queer do¤al bir cinsi adland›rmaz ya da belirlen-
mifl bir objeye at›fta bulunmaz; anlam›n› norm ile kurdu¤u karfl›tl›k
iliflkisinden al›r. Queer, tan›m› gere¤i, normal, meflru ve hâkim olan ile
uyuflmayand›r. Her koflulda at›fta bulundu¤u belirli bir fley yoktur"6

karfl›t-tan›m› ile Judith Butler'›n queer'in asla bir kimlik olmad›¤›, ak-
sine daima bir kimlik elefltirisi oldu¤u vurgusuna dikkat çekmek isti-
yorum.7 ‹stanbul'daki rent boy'lar, "eflcinsellerin nas›l eflcinsellefltikle-
rini" ve buna mukabil "heteroseksüellerin de nas›l heteroseksüellefl-
tiklerini" sergiledikleri, buna ilaveten de, bu iki düzenleyici kategori-
ye, söyleme, bedensel ve erotik rejime de mesafeli ve ikircikli yaklafl-
t›klar› için queer bir pozisyona sahip olabiliyorlar.

Bu noktada queer özneyi bir nevi "umursamama" (ya da belki, "pa-
sif direnifl") hali ile de iliflkilendirmek mümkün. Pasiflik, bireysel ve
toplumsal hayat›n farkl› köflelerine nüfuz etmifl heteronormativiteye
ve heteroseksüel(-lefltirici) kurumlara gösterilen direncin niteli¤i için-
de anlam kazan›yor, çünkü aktif olarak direnmek, karfl› gelmeyi tahay-
yül etmek, bunu dillendirmek, telaffuz etmek, baflkalar›na anlatmak,
harekete geçmek, mücadele etmek, çat›flmak gibi anlamlarla bir kim-
lik infla etme ya da kimlik kazanma sürecine iflaret ediyor; örne¤in
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"gay olmak" ya da "feminist olmak". Oysa rent boy'lar›n böyle bir
kayg›s› yok. Aksine, onlar bu süreçleri sessizlik ile, belli etmeme ça-
bas› ile geçirme e¤ilimindeler, mücadele ederek ya da kendilerini ka-
bul ettirerek de¤il. Kimlik kazanma çabas›n›n ve buna içkin pozitifli-
¤in queer'i bozdu¤unu, queer'in ancak kimlik savafl› verilmeyen bir
alanda mevcut olabilece¤ini ifade eden kuramlar› hat›rlarsak, rent boy'
lar›n bu umursamazl›¤›n›n onlar› nas›l "olan, ama olmaya çal›flmayan,
oldu¤unu da yads›yan" queer öznelli¤in merkezine yerlefltirebildi¤ini
de görebiliriz san›yorum. Rent boy'lar›n ço¤u aile kurmak, ifl sahibi ol-
mak, vatana millete faydal› vatandafllar olmak, annesine babas›na ha-
y›rl› evlatlar olmak gibi hâkim (heteroseksüel) idealleri umursam›yor-
lar. Burada heteroseksüellik, böyle ideallerle teyellenen kurumlar› vü-
cuda getiren, onlar› ifller k›lan bir mekanizma olarak karfl›m›za ç›k›-
yor. Baflka bir deyiflle, bu idealler heteroseksüelli¤i olmazsa olmaz bir
koflul olarak sa¤lama al›rken ayn› zamanda onu kurumsallaflt›r›yor.
Dolay›s›yla rent boy'lar›n umursamad›¤› ve kulak asmad›¤› idealler
ayn› biçimde heteroseksüelli¤in üretildi¤i, yerleflti¤i, sa¤lamlaflt›¤›,
güvence alt›na al›nd›¤› mekanizmalar. Rent boy'lar bu tav›rlar›yla (he-
teroseksüel ve heteroseksüellefltirici) beklentileri karfl›lamayan, hatta
bu u¤urda çaba gösterme zahmetine girmeyen, bir nevi queer vatan-
dafllar haline geliyorlar.

Bu çal›flman›n, bugüne kadar Türkiye'de gerçeklefltirilen ve hakla-
r›nda araflt›rma yapt›klar› cinsel özneleri süreklilik arz eden bir homo-
seksüel-heteroseksüel ikili¤i içerisinde ele alan, sorunsallaflt›rmayan,
sabitleyen Cinsellik Çal›flmalar› (ya da Cinsellik Sosyolojisi) literatü-
ründen8 farkl› bir yere konumland›r›labilece¤ine inan›yorum. Keza
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rent boy'lara ve onlar›n bedensel, erotik ve sosyal deneyimlerine ya-
k›ndan bakmak, kent içinde belirli zamanlarda belirli yerlerde olan,
belirli mekânlar› belirli kaideler ve iliflkisellikler içinde paylaflan kimi
öznelerin, kendilerini "eflcinsel ya da heteroseksüel" olma zorunlulu-
¤unun d›fl›nda konumland›rd›klar›n›, homoseksüel-heteroseksüel ek-
senindeki "cinsel kimlik" kutuplaflmas›n›n her zaman her yerde herkes
için ayn› flekilde ifllemeyebilece¤ini gösteriyor. Dolay›s›yla, rent boy'
lar hakk›nda konuflmak, kimin eflcinsel kimin heteroseksüel oldu¤u
üzerine bir tefekkür ya da "toplumsal olarak infla edilen bir grup olarak
eflcinseller"e dair bir bilgi üretme çabas› de¤il. Rent boy, hem homo-
seksüel-heteroseksüel ikili¤inin aras›nda mevcut oldu¤unu varsayd›-
¤›m›z ve niteli¤inden kuflkumuz olmayan s›n›r›n inand›r›c›l›¤›na dar-
be indiriyor hem de araflt›rma esnas›nda temas etti¤im cinsel öznenin
kendinden daha büyük bir sosyal-cinsel grup ile olan ba¤lar›n› buhar-
laflt›r›yor. Rent boy'lara bak›p eflcinselli¤e ya da heteroseksüelli¤e da-
ir kimi yorumlarda bulunulabilirse de rent boy'lar ile bu cinsel kimli¤i
paylaflan gruplar aras›nda do¤rudan bir analoji kurulamaz. Di¤er bir
deyiflle, rent boy'lar bütünün (istikrarl› bir cinsel kimli¤i paylaflan) da-
ha küçük ve temsil kabiliyeti olan birer parças› de¤iller. Rent boy olan,
rent boy'luk yapan bir genç erkek, ne tam eflcinsel ne de tam heterosek-
süel haliyle, cinselli¤in toplumsal organizasyonuyla ilgilenen kiflinin
kafas›ndaki ikili¤i ve bu ikili¤in beraberinde tafl›d›¤› varsay›mlar› sar-
s›yor, yeni hareket noktalar› bulma, yeni sorular üretme ve yeni arafl-
t›rma taktikleri gelifltirme ihtiyac› hissettiriyor. Eflcinsellik bu kadar
keyfi ve istisnai flekillerde icra edilebiliyor, heteroseksüellik bu kadar
esnek ve ucu aç›k bir biçimde de yap›labiliyorsa9 bu ikili¤in tüm cin-
sel özneleri ayn› biçimde kuflatan, yekpare, tutarl› bir yap› arz etti¤ini
iddia etmek imkâns›zlafl›yor.

Adam I. Green, Queer Teori'nin tetikledi¤i ve/ya gelifltirdi¤i fikir-
lerin, sosyolojik düflünce ve araflt›rma prati¤i içindeki özne problemi-
nin alt›n› çizdi¤ini ifade eder. Green'e göre, sosyolojinin varl›¤›n› ka-
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bullendi¤i ve hakk›nda araflt›rma yapt›¤› özne ile Queer Teori'nin sa-
bitleyicilik ve do¤allaflt›r›c›l›ktan uzak bir biçimde, normallefltirme
rejimlerinin içinde beliren öznesi birbirlerine indirgenemez ve ancak
bir gerilim dahilinde birlikte düflünülebilirler.10 Böylesi bir haritalan-
d›rmada, sosyolojik muhayyile ‹stanbul'daki rent boy'lar›n ya eflcinsel
ya da heteroseksüel olduklar›n› kabul edip, bu varsay›m üzerinden so-
rular belirleyecek ve yan›tlar arayacakken; queer bir perspektif bu iki-
li¤i yads›yarak, rent boy'lar›n nas›l eflcinsellefltirildiklerini (ya da hete-
roseksüellefltirildiklerini) veya rent boy'un nas›l bu iki özneden biri ol-
ma halini tam olarak sa¤layamad›¤›n›, baflar›s›z oldu¤unu, arada kal-
d›¤›n› vurgulayacakt›r. Cinsellik Sosyolojisi için toplumda bir grup
olarak bilinebilir, tan›nabilir, uygun yerlerde rastlanabilir, uygun ko-
flullarda konuflulabilir, haliyle de anlafl›labilir ve k›yaslanabilir "cinsel
az›nl›klar" (örne¤in, "eflcinseller" ya da "travestiler") mevcutken, Qu-
eer çal›flmalar›ndan ilham alan bir sosyoloji için odak, tan›nd›¤›na
inand›¤›m›z öznenin bilemeyebilece¤imiz koflullardaki çeflitli (birbi-
riyle çeliflen) halleri ve onu herhangi bir biçimde norma yaklaflt›rma-
ya; tahmin edilebilir, ölçülebilir, kavranabilir k›lmaya yönelik meka-
nizmalar ile olan iliflkileri olacakt›r. "Ben bir rent boy'um," ifadesi a¤›z-
dan ç›kt›ktan sonra öznenin süreklili¤i olmayan bir biçimde yapt›klar›
ve yap(a)mad›klar›yla "rent boy'luk idealine" ne kadar yaklaflt›¤› (rent
boy öznelli¤ini baflard›¤›) ya da bu idealden ne kadar uzaklaflt›¤› (rent
boy olamad›¤› ve homoseksüel-heteroseksüel ikili¤i içinde bir ko-
numda –yeniden– sabitlendi¤i) aras›ndaki boflluk ile rent boy'lar›n çe-
flitli bedensel ve söylemsel pratikleri dolay›m›yla eflcinselli¤i ve hete-
roseksüelli¤i ayn› anda (ya da pefl pefle) ifa etmeleri ve dolay›s›yla da
iki kategoriyi de do¤all›ktan ç›kartmalar›, istikrars›zlaflt›rmalar›, tutar-
s›zlaflt›rmalar› ve anormallefltirmeleri muhtemelen queer bir sosyolo-
jinin ilgisini çekecektir. 
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Rent Boy

Benim tan›flt›¤›m, konufltu¤um rent boy'lar›n ço¤u 16-25 yafllar› ara-
s›nda, ‹stanbul'un pek de merkezi(nde) olmayan, enformel flekilde son-
radan oluflmufl kenar semtlerin birinde aileleriyle ikamet ediyor. Aile
yap›s› genelde çekirdek de¤il, kalabal›k; kimi zaman sekiz-on kiflilik
hanelerden bahsediliyor. Yaflad›klar› konutlar ise aksine küçük, ace-
leyle, muhtemelen yasad›fl› yollarla infla edilmifl, zamanla eklentiler
ve yeniden yap›lanmalarla evrilmifl, "flekilsiz", "darac›k", orta s›n›f
konforundan uzak fiziksel koflullar sunuyor. Evlerindeki "yersizlik",
"s›k›fl›kl›k", "dipdibelik" ve "ayn› mekân› kullanma zorunlulu¤u" rent
boy'lardan "öteki" ya da "as›l" hayatlar›na dair en s›k iflitti¤im yorum-
lar aras›ndayd›. Tabii, bir de uzakl›k: "‹stanbul'a çok uzak", "flehrin d›-
fl› say›l›r", "hiç hayat›n olmad›¤› bir yerde" olmak, ev ile ‹stanbul'un
(Taksim olarak da okunabilir) co¤rafi ve sembolik olarak ayr›flmas›,
birbirine de¤memesi, ilintilenmemesi de demek. Rent boy'lar "burada
olan, burada kal›r" ya da "oras› ayr› bir âlem, buras› zaten apayr›" de-
diklerinde, göz önüne gelen salt fiziksel mesafe ve co¤rafi konum de-
¤il, daha önemlisi, anlam üreten, öznellik oluflturan, iliflkileri denetle-
yen ve flekillendiren kurucu önemde bir sembolik farkl›l›k. "Orada",
kalabal›k aileleri, "ne uzayan ne k›salan" yoksulluklar›, kimi zaman
bo¤ucu kimi zaman konforlu s›n›rlanm›fll›klar›yla, mana yükleyeme-
dikleri iflleri, tamamlayamad›klar› ve sevemedikleri okullar›yla, bah-
sederken hep flikâyet eden bir tarzla and›klar› arkadafllar› ve akrabala-
r›yla yaflad›klar› bir hayat var. "Burada", ‹stanbul'da, kent merkezinde,
Taksim'de, barlarda, eflcinsel erkeklerin evlerinde, turistlerin konakla-
d›klar› otellerde ise kim olduklar›ndan ve nereden geldiklerinden kur-
tulduklar›, var›fl noktalar›n›n ve gelecek tahayyüllerinin de müphem-
leflti¤i, uydurma kimlikler ve hikâyeler türetebildikleri, zevk merkez-
li, özgürlük aromal›, bedene dayal›, arzu ve istekle biçimlenen, bilin-
mezlerle dolu baflka türlü bir hayat, ilkine paralel biçimde seyrediyor.
Orada yafl ve mevki üzerinden kurulan sembolik hiyerarflinin alt tara-
f›nda, kontrol edilen, denetlenen, gözetlenen, cezaland›r›lan, ma¤dur
olan özneler iken; burada cinselli¤in ve erkekli¤in vurgusuyla yönlen-
diren, karar veren, kural koyan, s›rlar› ve s›n›rlar› olan, son sözü söyle-
yen pozisyonuna geçebiliyorlar. Bu kurguda, sürekli hissettirilen "ger-
çek" erkekli¤in kayna¤› olan "oras›" rent boy'lar›n erkekli¤ini zedeler,
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zay›flat›r, önemsizlefltirir, güçsüzlefltirirken, "buras›" onlar› kuvvet-
lendiriyor, de¤erlendiriyor, cilal›yor, erkeklefltiriyor. Erkek olmak ya
da "bu tarz bir erkek" olmak orada bir katma de¤er yaratmay›p s›ra-
danlaflt›r›rken, burada bir "sembolik sermaye"11 ya da "erotik serma-
ye"12 biçimi olarak k›ymetleniyor, abart›l›yor, kullan›l›yor ve elbette
baflka türlü de¤erlere tahvil ediliyor. 

Rent boy'lar için, paralel ve birbirine temas etmeyen iki hayat›,
"buras›" ile "oras›"n› (ya da "kendi mahalleleri" ve kendilerinin olma-
yan ancak müdahil olduklar› "‹stanbul"u) ortalar›nda durarak ba¤lan-
t›s›zlaflt›ran, birbirinden kopartan, ayr›flt›ran faktör cinsellik. Bu ikili
hayatlar› yöneten formül oldukça basit: Mahallede bu konuda, de¤il
aç›kça soru sorulacak, ak›llardan alternatifinin geçmesi bile kabul edi-
lemeyecek biçimde "normal" olan› (yani heteroseksüelli¤i) oynamak;
‹stanbul'da ise bural› ya da turist erkeklerle mükâfat karfl›l›¤›nda cin-
sel iliflkiye girmek, ancak bunu yaparken de adeta baflka bir ba¤lam-
dan ödünç al›nm›fl "gerçek" heteroseksüel erkekli¤i korumak, eflcinsel
olmamak, "onlara" dönüflmemek. Cinsellikle ilgili söylemler ve pratik-
ler, özellikle de hetero-erkekli¤in "orada" lay›¤›nca sahnelenmesi ve
dikkatle tahkim edilmesi; buna mukabil "burada" da korunup, kolla-
n›p, yeniden güvence alt›na al›nmas› gayreti, rent boy'lar›n bir sarkaç
gibi tecrübe etti¤i iki anlam evreni yarat›yor ve içlerini dolduruyor. Er-
keklik ve cinsellik ya da "hetero-erkeklik", bu iki dünyay› hem ay›r›-
yor hem de aralar›nda ba¤lant› kuruyor, geçirgenlik sa¤l›yor. Rent boy,
mahallesinde erkekli¤ini korur, sorgulatmazken, Taksim'de o erkekli-
¤i kullanarak baflka erkeklerle kurdu¤u münasebetlerde daha erkekle-
fliyor. Rent boy'un estetiklefltirdi¤i, stilize etti¤i, bedensellefltirdi¤i, ic-
ra etti¤i bu "abart›l› erkeklik" performans› Taksim'e gelmesini, müflte-
ri bulmas›n›, cinsel iliflki kurmas›n›, sonra da yaln›zca heteroseksüel
normun içinde var olabilen hayat›n› aksatmadan evine dönmesini ve
mümkün mertebe tutarl› bir biçimde, o hayat› yaflamaya devam etme-
sini sa¤l›yor.13 Ancak bu sarkac›n döngüsel bir nitelik kazanmas› risk-
li, keza ‹stanbul'daki cinsel maceralar›n mahallede ö¤renilmesi rent
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boy'un erkekli¤ini sorgulatacak, kuflku uyand›racak, yad›rganacak,
kontrol edilemeyecek bir ifflaat olabilir. Burada kast etti¤im, rent boy'
un eflcinsellerle (mükâfat karfl›l›¤› ya da de¤il) birlikte oldu¤unun ö¤-
renilmesinin onun bir erkek olarak itibar›n› mutlak biçimde s›f›rlaya-
ca¤› ve hetero-erkekli¤inin her koflulda sona erece¤i de¤il. Bu, elbette
müzakereye aç›k, içinde bulunulan koflullara göre flekillenen ve belki
di¤er her fleyden çok özneleraras› iktidar iliflkilerine ba¤l› bir süreç.
Örne¤in, Maltepe'de yaflayan ve Suadiye'de bir çiçekçide çal›flan Ni-
hat, yapt›¤›m›z görüflmede bana arada s›rada gay barlara ve rent boy
barlar›na gitti¤ini ve erkeklerle birlikte oldu¤unu, her zaman para al-
mak gibi bir derdinin olmad›¤›n› ve bu iliflkilerini patronu dahil (ancak
niflanlanmak istedi¤i k›z ve ailesi hariç) onu tan›yan hemen herkesin
bildi¤ini, kimsenin bundan özellikle hofllanmad›¤›n›, ama herkesin de
"onun kendisini bozmayaca¤›na güvendiklerini" söylemiflti. Erkek efl-
cinsellerle ve transcinsellerle beraber olmay›, eflcinselleflmek yerine
heteroseksüel erkekli¤i tahkim etmek olarak tan›mlamak dünyan›n
baflka yerlerinde, örne¤in Latin Amerika ülkelerinde s›k rastlanan bir
durum.14 Türkiye'de tam olarak böyle bir cinsel kültürün varl›¤›ndan
söz etmek mümkün de¤ilse de, benim görüflme yapt›¤›m rent boy'lar›n
queer cinsel iliflkilerini bilenler aras›nda bu stratejiyle hareket ettikle-
rini, bir anlamda queer pratiklerini heteronormatif bir ba¤lamda bu fle-
kilde meflrulaflt›rd›klar›n› söyleyebilirim. Dolay›s›yla bu sarkac›n tek
tarafl›l›¤›n›n korunmas›, "oral› erkekli¤in" ‹stanbul'a ithal edilip kul-
lan›l›rken, ‹stanbul'daki karfl›laflmalar›n (ve muhtelif izlerinin) mahal-
leye geri dönmemesi, ‹stanbul'da kalmas› gerekiyor. ‹stanbul ve onun
içinde vuku bulan queer karfl›laflmalar rent boy'lar›n canland›rd›¤› va-
rofl erkekli¤ine aç›kken, "gerçek" mahalle erkekli¤i ‹stanbul queer'li-
¤ine ve bunun ima etti¤i cinsiyet performanslar›na kapal›. 

Rent boy'lar için cinsellik süreklilik arz eden ve içinde kendilerini
tan›mlad›klar› bir yaflam alan› de¤il, "bir kerelik", "kullan-at", istikrar-
s›z ve istisnai bir tecrübeye iflaret ediyor denebilir. Cinsel eylemlerin,
belirli bir tarih ve düzen içinde gerçeklefltirilerek bireylerin cinsel yö-
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nelimini oluflturdu¤u sav›n› kabullenirsek, rent boy'lar›n cinsel pratik-
leri "yönelememe" ya da yönelimi bozma, aksatma hali arz ediyor.15

Peki, bu "yönelimsiz" ya da "yönelemeyen" cinsel pratiklerin düzenli
tekrar› ve bu cinsel performanslar hakk›nda belli söylemler içinde bel-
li flekilde sürekli konuflulmas›, onlar› kimlik oluflturman›n koflulu sa-
yabilir mi? Baflka bir deyiflle, tekrar eden, yinelenen istisnalar cinsel
bir kimlik meydana getirir mi? Rent boy'lar›n belirli (queer) bir zaman-
sall›k ve mekânsall›k içinde tekrar eden ancak "bir kerelik" ve "kaide-
yi bozmaz" olarak tan›mlanan cinsel hareketlerinde cinsel öznelerin ne
yapt›klar› ve ne yapt›klar›na dair ne söyledikleri aras›ndaki çatla¤›n iz-
lerini okumak mümkün.16 Rent boy'lar›n queer öznelli¤i bu çatlaktaki
queer potansiyelden, "yönelememe" halinden de kaynaklan›yor.

Bu noktada, görüfltü¤üm kat›l›mc›lar›n kendilerine "rent boy" (ki-
ral›k o¤lan/çocuk) diyor olmalar› da manidar: Bu kiralanma hali as-
l›nda sahip olmamaya, kal›c› olmamaya, elden ele geçmeye, sürdürü-
lememeye, esnekli¤e at›fta bulunuyor denebilir. Gelecek angajman›
olmadan; kurumsallaflman›n, daimili¤in, yerleflmenin mevcut olmad›-
¤› "rent boy'luk hali" Halberstam'›n "queer yaflam biçimi" anlay›fl› ile
de benzefliyor.17 Dolay›s›yla burada "rent" sözcü¤ünün iflaret etti¤i ki-
ralanm›fll›k hali yaln›zca bedene ve tene at›fta bulunmuyor, ayn› za-
manda mekânsal ve zamansal anlamda normun k›r›lmas›na, queer'lefl-
mesine dikkat çekiyor. Ba¤lanma de¤il ba¤lant›s›zlaflma ve yönelim
de¤il "yönelmeme" vurgusu, rent boy'lu¤un cinsel, bedensel, erotik,
zamansal, mekânsal, iliflkisel ve s›n›fsal hallerine içkindir. 

Hegemonik Erkekli¤i Rent Boy'larda Aramak

Elefltirel Erkeklik Çal›flmalar›'n›n öncü ismi Raewyn Connell, bir kül-
türde alt› çizilen, desteklenen, alk›fllanan, örnek gösterilen hegemonik
erkekli¤in heteroseksüellik ile ayr›flmaz biçimde iç içe geçti¤ini, hete-
roseksüel olmayan bir erkeklik modelinin hegemonikleflemeyece¤ini,
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yani "tek yap›sal hakikat" olan erkeklerin kad›nlar› boyunduruk alt›na
almas› prensibine hizmet edemeyece¤ini, bu sebeple de eflcinsel er-
kekli¤in her koflulda marjinalleflece¤ini, d›fllanaca¤›n› belirtir.18 Rent
boy'lar›n yaflad›klar› temel k›r›lma da burada yatar: Heteroseksüelli¤i
tam anlam›yla uygulayamamak, yar›m-yamalak gerçekleflen bir ideal
olarak telaffuz etmek, bozmak, esnetmek, buland›rmak bir hetero-er-
kek öznenin erkekli¤ini ne oranda sarsar? Ya da, rent boy bir yandan
erkeklerle seks yaparken di¤er yandan hegemonik hetero-erkekli¤i
canland›rd›¤›n›, o yap›n›n içinde yer ald›¤›n› iddia edebilir mi? Hege-
monik erkeklik, heteroseksüellik koflulundan, normundan uzaklafl›rsa,
nas›l bir niteli¤e bürünür, neye tutunur?

‹stanbul'daki rent boy'lar› erkeklik kavramsallaflt›rmas› içinde ay›rt
edici k›lan faktörlerden biri normal, do¤al ve görünmez kural niteli-
¤indeki heteroseksüel erkekli¤i, de¤iflmez ve tart›fl›lmaz, verili bir öz
olarak anlamak yerine, kendilerini korumak, kapt›rmamak, iflin ucu-
nu kaç›rmamak kayd›yla kullanabilecekleri, manipüle edebilecekleri,
ayarlayabilecekleri bir özellik, de¤er, kabiliyet ya da sermaye olarak
görüp, para karfl›l›¤› ya da mükâfatland›r›lm›fl seks içine sokabiliyor
olmalar›. Erkeklik bu süreçte bir yap›bozumuna u¤ruyor: Rent boy'lar
erkeklikleri üzerine düflünüyor, erkeklikleriyle iliflki kurma biçimleri-
ni de¤ifltiriyor, erkek olmaya, daha erkek olmaya ve erkeklik yapmaya
dair bildiklerini unutup, bunlar› yeniden ö¤reniyorlar. Queer öznellik,
rent boy'lar için sosyallefltikleri, edindikleri, icra ettikleri, taklit ettik-
leri erkeklik formlar›ndan uzaklafl›p, cinsiyet, cinsellik ve s›n›f kesifli-
minde yeni normalleflme süreçlerine ifltirak ettikleri, bu süreçleri yeni-
den yorumlad›klar› anlarda kristallefliyor. Türkiye'de hegemonik hete-
ro-erkekli¤in s›n›rlar› içinde bulunabilecek kodlar ve hareketler bazen
rent boy'lar›n kurgulad›¤› (abart›l›) erkeklik rejimi içinde kabul edile-
mez hale gelebiliyor, ya da tam tersi. Heteroseksüellik, alt-s›n›f an-
lamlar› ve Türkiye'deki hegemonik erkekli¤e eklemlenen, belirli bir
flekilde (örne¤in, "varofl", "gerçek" ya da "sert") erkeklik yapma hali-
nin oluflturdu¤u konfigürasyon, rent boy'luk yapma alan› içinde ("efl-
cinsel karfl›t-kamuoyu" ya da "eflcinsellik sahas›") yeni yükümlülük-
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ler, yeni kurallar, yeni müzakerelerle melezleniyor ve Connell'›n s›k-
l›kla vurgulad›¤› gibi, bir toplumda mevcut olan cinsiyet düzeniyle
ba¤lant›lan›yor. "Orada" vücuda gelen hegemonik erkeklik ile "bura-
da" tecrübe edilen tam olarak birbirini tutmasa da birbiriyle iliflkileni-
yor, benzefliyor ve bu haliyle de rent boy'lar›n içinde hareket ettikleri
iki sembolik evreni geçirgenlefltiriyor. 

Hegemonik erkekli¤i iflbirlikçi ya da boyun e¤en erkekliklerle bir
arada düflünüp, d›fllanm›fl, marjinallefltirilmifl erkekli¤i bunlardan ko-
puk gören ve bu iki kutbu yekpare ve homojen olarak kavramsallaflt›-
ran Connell'c› ço¤ul erkeklikler kuram› gibi kuramlar, rent boy'lar gi-
bi arada kalm›fl, tutars›z, geçiflken erkeklik pozisyonlar›n› aç›klamada
yetersiz kal›yor denebilir. Victor J. Seidler da Erkeklikleri Dönüfltür-
mek adl› kitab›nda Connell'c› erkeklik kuram›n› iktidara, güç iliflkile-
rine ve fliddete fazla vurgu yapmakla, buna karfl›l›k da kültür, beden,
erotizm, zevk, his, gurur, namus, bellek, anlat›, ahlak, arkadafll›k, aile
ve aflk gibi öznellik alanlar›n› ihmal etmekle elefltiriyor.19 ‹stanbul'da-
ki rent boy'lar örne¤ini, Connell'›n tüm (modern) toplumlarda her
(modern) zaman geçerli olma iddias›ndaki hegemonik erkeklik aks›n-
da düflünebilmek ve anlaml› yorumlar yapabilmek için istikrars›zl›k,
karars›zl›k, çeliflki, gel-git, efliktelik vurgusu yapan queer bir özneye
ihtiyaç oldu¤unu düflünüyorum. 

Zehirli Kurucu Öteki

Rent boy'lar, eflcinsellik alan› –ya da Green'in yükledi¤i anlamla "bir
erotik saha olarak eflcinsellik"20– içinde istenmeyen, kötü, zehirli, teh-
likeli özneler. "Do¤ru düzgün gayler de¤iller" ya da kendilerinden s›k-
l›kla bahsedildi¤i gibi, "tam anlam›yla" gay olmayan, olamayan, ola-
mayacak olan gayler. Rent boy, gaylere göre, meflru ve kabul edilebilir
bir öznelik halinin d›fl›nda bulunan bir tür "kurucu öteki" (abject).21 ‹s-
tanbul'daki eflcinsel erkekler, rent boy'lara bakarak imkân alanlar›n›n
(nelerin giyilmesinin, düflünülmesinin, konuflulmas›n›n, yap›lmas›n›n
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mümkün olup olmad›¤›) s›n›rlar›n› belirginlefltiriyor, kendilerini "rent
boy gibi olmama" fikri üzerinden flekillendiriyorlar. Bu anlamda, efl-
cinsellik sahas›n›n "mutlak ötekileri" zaten etkileflime geçilmeyen, hâ-
lihaz›rda karfl›lafl›lmayan cinsel benlikler olarak heteroseksüeller iken,
rent boy'lar ayr›fl›lmaya u¤rafl›lan, benzemekten çekinilen, yad›rganan
kurucu ötekiler olarak o sahan›n içinde varl›k kazan›yorlar. 

Rent boy'larla temas da flüpheli, gayri ahlaki, statü kaybettiren, ay›p-
lanan, yasaklanan, görünmezli¤e itilen bir (cinsel) iliflki türü. Rent boy'
un eflcinselle ayn› dili konuflmad›¤›, onun dertlerinin ve arzular›n›n
de¤iflmez biçimde farkl› oldu¤u ve bir rent boy'la flans›n› denemenin,
bir kat›l›mc›m›n tabiriyle "sonu en iyi ihtimalle ölümle biten bir rezil-
likler serisinin bafllang›c›" olaca¤›n›n kabullenilmifl olmas›n›n üretti¤i
bir cinsellik, zevk ve risk matrisinden bahsetmek mümkün. Rent boy
bedeni yaln›zca koflulsuz bir (abart›l›) hetero-erkekli¤i hayata geçirdi-
¤i için de¤il; bilinmezli¤in, riskin, "içerideki d›flarl›kl›" tekinsizli¤in,
reddedilmifl olan›n, muteber olmayan›n izlerini tafl›d›¤› için de çekici
bulunuyor ve arzulan›yor. ‹stanbul'daki "homonormativite", yani efl-
cinsellerin kendi varolufllar›n›n kaideleri, kimin gay olup kimin ola-
mayaca¤›n›, kimin eflcinselli¤inin do¤ru say›l›p kiminkinin sahte bu-
lunup reddedilece¤ini ölçen ve kararlaflt›ran bir söylem üretiyor. Bu
yönlendirici mant›¤a göre, rent boy'lar eflcinsel say›lm›yor, eflcinselli-
¤in söylemsel alan›na dahil edilmiyorlar ve bedenleri de daima Öteki
olarak mimleniyor. Yaln›zca meflru, kabullenilen özneler olarak görül-
memelerinin yan›nda, homonormativite rent boy'larla cinsel yak›nl›¤›
da makul ve makbul saym›yor. Norma karfl› gelerek rent boy'larla (mü-
kâfat karfl›l›¤›) beraber olan eflcinseller "cahil", "ahmak", "azm›fl", "ka-
flar" gibi s›fatlarla ikaz edilip, k›nan›p, "ancak rent'lerle, üzerine para
vererek birlikte olabilir zaten" statüsüne indirgeniyor ya da makul ve
makbul gay statüsünden ç›kar›l›yorlar. Norma karfl› gelip rent boy' lar-
la birlikte olan gayler bunu "macera" ya da "fantazi" olarak tarif eder-
ken, bu söylem içinde kaç›n›lmas› gereken bir durum ile karfl›lafl›yor-
lar: "bir rent boy'a âfl›k olmak", ki bu da, "heteroseksüellere kap›lmak"
diye izah edilen, ancak eflcinsel anlam âlemi hakk›nda hiçbir fikri ol-
mayan gençlere yak›flt›r›lan, tecrübeli bir gayden beklenmeyecek, efl-
cinsellik alan›n›n d›fl›na düflen bir pozisyon. "Gerçek bir eflcinsel"in
eflcinsel olmayan biriyle seviflmesi do¤ru de¤ilken, ona âfl›k olmas›
kendisinin "eflcinsellikten hiçbir fley anlamad›¤›n›" ya da "modern efl-
cinselli¤i içsellefltiremedi¤ini" ifade ediyor. Bir rent boy'a yasak aflkla
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ba¤lanan erkek sadece cemaatinden ya da mensubu oldu¤u toplumsal
a¤lardan d›fllanm›yor, eflcinsel kimli¤ini s›f›rlama veya kaybetme ris-
kiyle de karfl› karfl›ya kalabiliyor.22

Rent Boy'la Olmak

Uzun bir dönem Türkiye'de kendi tabiriyle "cinsel aktivistlik" yapm›fl,
LGBT örgütlerinde çal›flm›fl, Türkiye d›fl› ile de irtibat halinde olan kat›-
l›mc›m Arif, kendisiyle ‹stanbul'daki rent boy'lar hakk›nda konuflurken
beni o an için flafl›rtan bir fikri dillendiriyor: "Rent boy diye bir fley yok
asl›nda." Konufltukça vurgusunun, Türkiye'de gerçeklefltirilen Cinsel-
lik Çal›flmalar› araflt›rmalar›n›n tüm veçheleriyle ele alamad›¤› bir te-
mel mesele olan (efl-)cinsellik ile s›n›f iliflkisi oldu¤u ortaya ç›k›yor. 

Arif: Rent boy benim için son derece magazinel bir tan›m. Bize d›flar›-
dan bakanlar›n buldu¤u bir olay bu. 

Cenk: Kendisine rent boy diyen bir sürü insan da var ama; ben de konu-
fluyorum onlarla. 

Arif: Olabilir, diyebilirler tabii ama bu sonuçta bir etiket. Bunu demeyi
ö¤reniyor onlar. Bak, mesela, "Ben bir rent boy'la beraber oldum," diyeyim
sana. Ne anlars›n? Para verdim yani ben, de¤il mi? Peki, flöyle söylersem:
"Bir rent'le oldum ama para vermedim." Bu ne demek peki? Para vermeden
beraber olunca zaten iki kifli gay seks yapm›fl olmuyor mu normal olarak?
Para iflini bir kenara b›rak›rsan, iki gay, iki erkek var bu mevzuda. Peki, flim-
di o çocuk gay mi oldu? Hay›r efendim, olmad›. O hâlâ varofl. Varofltu ki za-
ten. Benimle veya baflka bir gayle beraber olabilmek için bir rent'lik masal›
uydurmufltu. Gay olamaz ki varofl, nas›l olsun? Olamad›¤› için kendine rent
der, gaylik yapar. Bir de üzerine fazladan üç befl kurufl da harçl›k al›rsa, niye
hay›r desin ki? 
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22. Bu söylemin izlerini muhtelif edebiyat eserlerinde sürmek mümkün.
Üçüncü Tekil fiah›s'ta Erhan, rent boy olmasa da baflka türlü belirsizlikleri berabe-
rinde tafl›yan, "tam gey olmayan" Semih'e âfl›k oldu¤u için eflcinsel arkadafllar›nca
tenkit edilir, bir an önce ondan kurtulmas› ö¤ütlenir. Bkz. Mehmet Bilal, Üçüncü
Tekil fiah›s, ‹stanbul: Tavanaras›, 2003. Jigolo Cinayeti'nde, flair Refik Alt›n rent
boy'luk yaparken ölen Volkan'a âfl›k olabildi¤i ve ard›ndan yas tuttu¤u, fliirler yaz-
d›¤› için baflkarakter Burçak Veral onunla alay eder. Bkz. Mehmet Murat Somer,
Jigolo Cinayeti, ‹stanbul: ‹letiflim, 2003. Ali ile Ramazan ise erkek fuhuflu ile aflk›n
beraberli¤ini ölümle nihayetlendirerek, sembolik olarak da olsa, imkâns›zl›¤›n›
yans›t›r. Bkz. Perihan Ma¤den, Ali ile Ramazan, ‹stanbul: Do¤an Kitap, 2010. 



Mülakat›n daha ileri bir noktas›nda, Arif'in rent boy pozisyonunu
yads›yan ve bu ba¤lamda eflcinsellik ile erkek seks iflçili¤ini eflitleyen
yaklafl›m›n› yeniden gündeme getirme ihtiyac› duyarak, tekrar sordum:

Cenk: Daha önce rent boy'lar›n da asl›nda gay olduklar›n› düflündü¤ünü
söyledin. Ancak ben rent boy'larla olan görüflmelerimde onlar›n gay olma-
mak ve gaylerden say›lmamak için çok çaba harcad›klar›n›, taktikler gelifl-
tirdiklerini görüyorum. 

Arif: Mesela ne gibi?
Cenk: K›l›k k›yafetlerine dikkat ediyorlar, travestilerle birlikte oluyor-

lar, içki içerken dikkatli oluyorlar, sadece aktif rolünde seks yap›yorlar...
Arif: Di¤erleri varofllukla ilgili zaten, varofltan gelmenin getirdi¤i fley-

ler. Ben varofl de¤iller demiyorum ki. Varofl olduklar› için gay olamazlar di-
yorum. Aktif olmak meselesi ise flöyle. Sadece aktif olan bir sürü gay de var.
Diyelim benim arkadafl›m X, reklamc› ve Niflantafl›'nda oturuyor ve sadece
aktif oluyor. Bununla GOP'ta [Gaziosmanpafla] oturan iflsiz Cemal'in ne far-
k› var cinsel olarak? ‹kisi de top only [sadece aktif]. E fark nerede? Fark, bi-
rinin varofl ötekinin gay olmas›nda. 

Cenk: Ama Cemal ile birlikte olan eflcinselin bir ödeme yapmas› laz›m?
Arif: Laz›m. Ya yapmazsa? Yapmad›¤›m zaman ne oluyor peki? Ben top

only tak›lan bir gayle seks yapm›fl olmuyor muyum asl›nda. Asl›nda, hepsi
ayn› yani. 

Arif'in iddial› sav› görüfltü¤üm di¤er eflcinsellerden de muhtelif fle-
killerde yank› buldu. Örne¤in, benimle konuflan baz› kat›l›mc›lar rent
boy'larla "para vermeden" birlikte olman›n tekniklerini nas›l gelifltirip
uygulad›klar›n› anlat›rlarken, kimisi de top only olma iddias›n›n bir
pazarlama takti¤i oldu¤unu, ola¤an seks sektörü mant›¤›nda her tale-
bin bir fiyat› oldu¤unu ve fiyat karfl›lan›rsa talebin yerine getirilece¤i-
ni savundular. Buna göre, rent boy'lar ne kadar "sadece aktif" oldukla-
r›n›n alt›n› çizerlerse, o kadar "gerçek, heteroseksüel erkek" tiplemesi-
ne yaklaflacaklar ve dolay›s›yla da eflcinseller üzerindeki cazibelerini
art›racak, (daha çok) para kazanabilecekler. Bu mant›¤a "aldanmayan"
eflcinseller, uygun ücret karfl›l›¤›nda veya gerekli flartlar sa¤land›¤›nda
rent boy'lar›n ço¤unun "sadece aktif" olma flart›n› bir kenara b›rakt›k-
lar›na, "gerçek heteroseksüel erkek" olma maskesinin indi¤ine inan-
d›klar›n› belirttiler. 

Bu noktada, bana daha ilginç gelen, rent boy'lar›n, eflcinselleri "as-
l›nda normal, heteroseksüel" olduklar›na ikna etme yolunda ciddi za-
man ve enerji harcamalar›na ra¤men, konufltu¤um hemen her eflcinse-
lin, rent boy'lar›n heteroseksüellik iddias›na sinik bir mizah ve istihza
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ile yaklaflt›¤›n› görmekti. Rent boy'lar disiplinle "otantik, heteroseksü-
el, bozulmam›fl ve haliyle de eflcinsellerden çok farkl›, Anadolu erkek-
leri" olduklar›n› kan›tlamak için stilize ve abart›l› erkeklik kurallar› ve
sahnelemeleri yaratsalar da, eflcinseller belki sadece "ilk kez rent boy
bar›na gelen", "bu piyasadan olmayan", "yeni düflmüfl" ya da "daha ön-
ce bir erkekle hiç yatmam›fl" olan deneyimsiz rent boy'lar›n öne sürü-
len heteroseksüel aura'lar›ndan bir nebze etkileniyor, "heteroseksüel-
lik anlat›s›n›" kabulleniyor, ancak ona da "bozulmak üzere olan", "geçi-
ci", "bir anl›k" bir de¤er olarak yaklafl›yorlard›. Rent boy, rent boy'luk
yapana kadar heteroseksüel oldu¤u varsay›labiliyor, o noktadan sonra
ise daha ziyade Arif'in alt›n› çizdi¤i gibi "eflcinsel erkeklerle para kar-
fl›l›¤› (ya da de¤il) beraber olan varofl erke¤i" ya da "bir nevi gay"e,
"sahte heteroseksüel"e, efsununu kaybetmeye mahkûm, anl›k bir kim-
lik pozisyonuna, queer bir aldatmacaya dönüflüyordu. 

Y›rtma Stratejileri

Bu araflt›rma çerçevesinde görüfltü¤üm eflcinsel erkekler, kendilerini
rent boy'lar›n sahici veya olas› müflterisi olarak tan›mlay›p tan›mlama-
d›klar›ndan ba¤›ms›z olarak, kolektif bir muhayyile içinde her bir rent
boy'un f›rsat kollayan, sahip oldu¤undan ve/ya olabilece¤inden daha
fazlas›n› arzulayan, hesap yapan, ak›llar›n› kullanan, stratejiler geliflti-
ren ve bunlar›n neticesinde "y›rtmaya" çal›flan özneler olduklar› konu-
sunda hemfikirdiler. Örne¤in, 40'l› yafllar›n sonundaki Cem'e göre,
rent boy'lar,

düfltü¤ü yerden toprakla kalkan bir insan tipi [düfltü¤ü derken ellerini kendi-
ne do¤ru çevirip bedenini iflaret ediyor]. En çok nas›l kâr ederim, nas›l bir
kaz bulurum da yolar›m diye bak›yor. Küçücük ç›karlar için, maddi ya da
manevi, hatta bir eflya, bunlar için her fleyi yapabilecek t›ynette tipler. Bu er-
keklik-kad›nl›k ya da aktiflik-pasiflik meselesi falan de¤il; bu önce karakter
meselesi, kiflilik meselesi bence; ben ondan gelecek o paraya veya eski bir
tiflörte tenezzül eder miyim meselesi. Her fleyi yapar yani onun için art›k o. 

‹stisnalar haricinde, içinde rent boy'lar hakk›nda konuflulabilen,
rent boy'lar› anlaml› bir mevcudiyet biçimi olarak tan›yan tek söylem-
sel ortam›n eflcinsel karfl›t-kamuoyu oldu¤u söylenebilir.23 Yaln›zca
bu queer kamusal alan› paylaflanlar rent boy'lar›n varl›¤›ndan haber-
darlar, onlar haklar›nda bilgi ve kanaat sahibiler ve karfl›l›kl› etkileflim
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içine girebiliyorlar. Ve karfl›t-kamuoyunda, "iyi rent boy'lar" ve "kötü
rent boy'lar" aras›nda bir ayr›m hayata geçiyor. Bu ikilik, rent boy'la-
r›n s›n›f atlama ve toplumsal hiyerarfliler içerisinde yükselme irade ve
istencinden temelleniyor. Buna göre, benim burada "y›rtma stratejile-
ri" diyebilece¤im baz› taktikleri hayata geçirerek, önlerine ç›kan f›r-
satlar› uzun vadede kendilerini gelifltirmek için kullanan rent boy'lar
iyi ve makbul say›l›rken, böyle kayg›lar› olmayanlar, "ak›llar›n› ifllet-
meyenler", "fazla h›rsl› tipler" kötüleniyor ve bunlardan uzak durul-
mas›n›n daha ak›ll›ca olaca¤› tembihleniyor. 

Di¤er bir deyiflle, rent boy'u tan›yanlar (karfl›t-kamuoyunda dola-
flan söylemlerden haberdar olanlar) onun neoliberal de¤erleri (sözge-
limi, benmerkezcili¤i ya da hesapç›l›¤›), kurallar› ve mant›¤› içsellefl-
tirmifl, buna uygun hareket eden bir özne oldu¤unun da bilincindeler.
Buna mukabil kâr etmeye, fayda sa¤lamaya odakl›, bu u¤urda kendi
bedenini, cinsel öznelli¤ini ve erotik kimli¤ini yeniden flekillendir-
mekten kaç›nmayan "esnek özne" rent boy, y›rtma stratejilerini kavra-
y›fl biçimiyle ahlaki bir de¤erlendirmeye tabi tutuluyor. ‹yi rent boy'
lar, "düzgün" bir hayat isteyen (varofltan kurtulmak, kendi bafl›na ya da
arkadafllar›yla eve ç›kmak, bilgisayar sahibi olmak, otomobil sahibi
olmak, sayg›n bir ifle girmek) ve bu u¤urda rent boy'lu¤u ciddiye alan,
önemli bir kaynak sayan, ufak-tefek maddi kazançlar ya da afl›rmalar
yerine, insanlar›n güvenini kazanmay›, uzun vadede onlarla iliflki kur-
may›, tan›fl›kl›klar›ndan yararlanmay›, onlardan ö¤renmeyi, dolay›s›y-
la sosyal, kültürel ve sembolik sermayelerini gelifltirmeyi umanlar. Bu
denklem içindeki kötü rent boy'lar ise, sahip olduklar› alt-s›n›f kimli-
¤ini ve bununla birlikte flekillenen küçümseyici etiketleri ("varofl",
"yoksul", "iflsiz", "Kürt", "cahil") umursamayan, bundan rahats›zm›fl
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23. Bu "karfl›t-" ya da "alternatif-" kamuoyunun s›n›rlar› oldukça müphem; ke-
za rent boy'lar da "tam da eflcinsel olmayan özneler" olarak bu alan›n içinde yer al›-
yorlar. Dolay›s›yla, buna belki "queer kamuoyu" demek daha do¤ru olur. Bu queer
alan d›fl›nda istisnai olarak var olabilme, bilinebilme, konuflulabilme örneklerin-
den biri, rent boy'lar›n "‹stanbul içinde süregiden türlü çeflitli ahlaks›zl›ktan biri"
ya da "fakirli¤in ve eflitsizli¤in yaratt›¤› bir di¤er ma¤duriyet" olarak, bir "toplum-
sal problem" ya da "kanayan bir sosyal yara" çerçevesinde görünmeleri, ele al›n-
malar›. Tempo dergisinin Mart 2003'te "Befl Milyona Sat›l›k Erkekler: Eflcinsel Fu-
hufl Taksim'i Adeta Aç›k Bir Erkek Genelevine Dönüfltürmüfl Durumda" ve Ocak
2008'de"‹stanbul'un Göbe¤inde Seks ‹flçisi Genç Erkekler: Çark-› Felek'te Bir Ge-
ce" bafll›klar›yla yay›mlad›¤› dosyalar, queer karfl›t-kamuoyu d›fl›nda rent boy'lar›n
nas›l bilinebilir hale geldiklerine ve temsil edildiklerine örnek teflkil edebilir. 



gibi görünmeyen, "akl›n› kullanarak" aç›klar›n› kapatmaya u¤raflma-
yan, uzun vadeli düflünemeyen, beraber olduklar› erkekleri sadece o
anda para ya da baflka çeflit mükâfatlar kazanabilecekleri birer müflte-
ri ("yolunacak kaz") olarak gören, o arada da onlar› ötekilefltiren, düfl-
manlaflt›ran, tehdit etmekten ya da onlara zarar vermekten çekinme-
yen, içine kapan›k, eriflilemez tipler.

Neticede, "kötü rent boy" intibas› uyand›ran, Judith Halberstam'›n
tabiriyle "negatifli¤e, mant›ks›zl›¤a, üretim-d›fl›l›¤a, ak›ls›zl›¤a episte-
molojik olarak ba¤l›, queer'li¤ine tan›n›rl›k kazand›rmaya çal›flarak bu
özelliklerinden kurtulmaya çal›flmayan bir queer özne" olarak görüle-
bilir.24 Öte yandan, y›rtmaya çal›flan, akl›n› kullanan "iyi rent boy", or-
ta-s›n›f de¤erlere yaklaflmay›, "içeri girmeyi" arzuluyor; varofltan ve
ima ettiklerinden kurtulma planlar› içerisinde rent boy'luk yapmay› bir
basamak gibi gören, nihai hedefi orta-s›n›flaflmak olan bir geliflme hi-
kâyesi üretiyor. Bu s›çrama anlat›s›, benim görüflme yapt›¤›m eflcinsel
erkeklerin ço¤unun idrak edebildikleri, özdeflleflebildikleri, paylaflt›k-
lar› bir izlek sunuyordu. Normallik, bafl›na gelebilecek bir "hetero-" ya
da "homo-" öncülünden etkilenmeden, bir birikim ekseninde ve s›n›f-
sal anlamda (maddi ve sembolik) bir iyiye gitme, durumunu düzeltme
vurgusu üretirken; "iyi rent boy'lar" bu orta s›n›f ideallerine gönül ver-
mifl, uzlaflm›fl tiplemelerken, "kötü rent boy'lar" "hiçbir fley olamaya-
ca¤›n› kabullenmifl", "kasmayan", "kendini de¤ifltirmeye u¤raflmayan"
ve eflcinsellere benzemekten imtina eden bir kimlik kazan›yor. Elbette
bu ahlaki ikilik, rent boy'lar›n da bir aktörü oldu¤u "erotik saha olarak
eflcinsellik" içinde hüküm süren hiyerarfliye de nüfuz ediyor.25 Bu an-
lamda, "iyi rent boy" eflcinselleflme ihtimali yüksek, kültürel olarak
"Öteki"yi bedensellefltirmeyen, aksine benzeflen halleriyle ra¤bet gör-
mekten uzaklafl›rken, "kötü rent boy" ele geçirilemeyen, anlafl›lama-
yan, "farkl›", "gerçek" erkek statüsüyle sivriliyor ve de¤er kazan›yor.
Örne¤in, Burak bu cinsel dinami¤i flöyle aç›kl›yor:

Hay›r da ben zaten bir gayle yatmak istesem, gider bir gayle yatar›m, en
iyisini de bulabilecek durumday›m. Gay olmaya çal›flan bir rent boy bana ne
verebilir ki? Ben zaten b›km›fl›m. O yol, baflka bir yol. [Onlar da] elbette
özeniyor, anl›yorum. ‹fli olsun, gücü olsun, evi olsun, ç›ks›n sonuçta yaflad›-
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24. Judith Halberstam, "The Anti-Social Turn in Queer Studies", Graduate
Journal of Social Science 5: 2, 2008, s. 141.

25. Green, "The Social Organization of Desire", a.g.y.



¤› fare deli¤inden, dünyay› görsün. Bana benzemek istiyor yani, benim da-
ha üstün oldu¤umu kabul ediyor. Kültür olarak, fley olarak... Etsin, güzel.
Buna bir laf›m olamaz, akl›n yolu bir. Ama benim ilgimden de uzaklafl›yor
art›k. Ben, bir rent boy'a para ödeyeceksem, en sahici erkek olan›n› seçerim
ki, bana özenenini de¤il sonuçta.

Konufltu¤um rent boy'lar›n baz›lar›n›n kafalar›nda alternatif bir ki-
flisel geliflme, daha iyiye gitme, ilerleme anlat›s› vard›: Düzgün bir ifle
sahip olmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak, ev almak (veya yapmak),
aileleri ile beraber yaflad›klar› evlerden ayr›lmak, kent merkezine ta-
fl›nmak (yaln›z veya arkadafllar›yla) ve –en az›ndan baz›lar› için– gay
hayatlar yaflayabilmek. Her seferinde olmasa da, bu anlat›ya, arzu edi-
len bu hayat tarz›na uygun düflen yeni ifller bulmak da efllik edebiliyor.
Elbette bu yeni ifller, ailelerinin gözlerinde canland›raca¤›n›n aksine
konvansiyonel alt-s›n›f meslekleri olmuyor. Daha ziyade, tam olarak
kastettiklerinin ne oldu¤unu aç›klamaks›z›n, "bir ajansta çal›flmay›",
"internet ifli yapmay›", "barlarda çal›flmay›" ve "DJ'lik yapmay›" çal›-
flabileceklerini düflündükleri yeni ifller aras›nda telaffuz ediyorlard›. 

Sonuç Yerine

Laura Kipnis, "Görünürlük, izin ve yasa¤›n, mevcudiyet ve yoklu¤un,
kimi zaman hayaletimsi görünümlerle kimi zaman da histerik bir kör-
lükle vurgulad›¤› karmafl›k bir sistemdir," der.26 Benim pefllerine düfl-
tü¤üm rent boy'lar da ‹stanbul'da queer bir zamansall›k ve mekânsall›k
içinde, bir görünüp bir kaybolarak, "bu ortama" bazen girerek bazen
ç›karak, "bu iflleri" kâh b›rakarak kâh kendilerini yine bir gece yar›s›
Taksim'deki bir rent boy bar›nda bularak, olmakla olmamak ya da gö-
rünmekle görünmemek aras›nda gidip geliyorlar. Rent boy'lar kent
mekân›nda ancak s›n›flar aras›, erkeklikler aras›, cinsellikler aras›,
milletler aras› karfl›laflmalar aras›nda var (ya da görünür) olabiliyorlar.
"Burada" ve "orada" harcad›klar› zaman içinde, içlerinden geçtikleri
ve kimi zaman aitmifl gibi durduklar›, sahiplendikleri, kimi zaman da
kolayca s›yr›l›verdikleri, reddettikleri farkl› cemaatlerin içinde tutarl›,
istikrarl› benlikler üretmiyorlar. Aksine, farkl› hikâyelerin farkl› flekil-
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lerde anlat›ld›¤›, farkl› bedensel vurgular›n farkl› düzlemlerde yer bul-
du¤u, farkl› izleyicilere farkl› performanslar›n icra edildi¤i, çeliflkilili-
¤in süreklilik arz etti¤i bir öznelik hali içindeler. Rent boy'lar› "bast›-
r›lm›fl gayler" olarak görmek mümkün olmad›¤› gibi, onlar› yaln›zca
"e¤lencesine tak›lan" heteroseksüel gençler olarak konumland›rman›n
da imkân› yok denebilir. Baz›lar› "yolun sonunda" gay olmaya karar
verse veya bir k›sm› "yolun bafl›nda" bunu yapamayacaklar›n› anlasa,
bunu yapamayacak kadar heteroseksüel olduklar›na hükmetse de, rent
boy'lar›n ço¤u rent boy'luk yapma halini bu yaz›da kimi yönlerini ak-
tarmaya çal›flt›¤›m parçal›l›k, tutars›zl›k, ikilik, arada kalm›fll›k halin-
de, bir mücadele biçiminde buluyor. Rent boy'lar, ‹stanbul'da eflcinsel
karfl›t-kamuoyunun içinde yer alan ya da oradaki söylemlere eriflimi
olanlar için, günün/haftan›n belli saatlerinde, Taksim çevresinin belir-
li aç›k ve kapal› mekânlar›nda rastlayabilecekleri queer özneler. 

Erkeklik, rent boy'lar›n queer öznelik hallerinde yads›namaz bir
öneme sahip. ‹stanbul'da yerli ve turist eflcinsel erkeklerle mükâfat kar-
fl›l›¤› cinsel iliflki kurmalar›n› sa¤layan da, evlerine geri döndüklerin-
de yaflad›klar› queer karfl›laflmalara ra¤men heteronormatif hayatlar›-
n› sürdürebilmelerine olanak tan›yan da canland›rd›klar›, bedensellefl-
tirdikleri, üzerinde çal›flt›klar›, tekrarlad›klar› ve ayarlad›klar› erkek-
likleri. Belirli kurallara tabi, ritüellefltirilen, denetlenen, sürekli yine-
lenen ancak ›srarla istisnai oldu¤u vurgulanan cinsel eylemlerin bir cin-
sel kimlik üretip üretmeyece¤i sorusu da; iki farkl› sembolik ve sosyal
dünya aras›nda sal›nan rent boy'lar›n hangi tarafla ne gibi iliflkiler kur-
duklar› ve bunlar› kendi benliklerinde nas›l düzenledikleri konusu da
cinsiyetin cinsellikle ya da hetero-erkekli¤in queer olma haliyle alaka-
s› üzerinde kristallefliyor. ‹stanbul'daki rent boy'lar, üzerinde düflün-
dükleri, k›vrakl›kla dönüfltürdükleri, duruma göre manipüle ettikleri
erkeklikleriyle hem zannedildi¤i kadar istikrarl› olmayabilecek hete-
ronormativiteyi ele veriyor, hem de hegemonik erkeklik karfl›s›nda ko-
numlanan di¤er ço¤ul erkekliklerin görünmez ve geçirgen ara katego-
riler, ikili cinsiyet alanlar› üretti¤ini iffla ediyorlar.

—
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