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Toplumsal cinsiyet araştırmaları uzun yıllar, yalnızca kadın çalışmalarıyla sı-
nırlı kalmıştır. Oysa toplumsal cinsiyeti yalnızca kadının ezilmişliği üzerinden 
tartışmak, cinsiyet rol ve normlarının büyük ölçüde ideolojiler tarafından belir-
lendiği, karşılıklı değişen güç dinamikleri ile birbirini etkileyip, dönüştürdüğünü 
görmeyi zorlaştırır. Bu yüzden feminist çalışmalar uzun bir dönem, kadınlara 
nasıl olmaları gerektiğini dayatan ataerkil yapı ve söylemleri eleştirirken, ezilen 
kadar, ezen konumunu da ele almayı, tanımlanan kadar, tanımlayanın rolünü de 
irdelemeyi ihmal etmiştir. Kadınlığın inşasının hangi alanların dışlanmasına da-
yandığını görmek, ancak karşılıklı güç ilişkilerinde örülebilen ve bu yüzden de 
son derece oynak olabilen cinsiyet ilişkilerini tanımak, en az kadınlık kadar, 
erkekliğin sosyalizasyonuna da bakmayı gerektirir. 

Çünkü “ben” tek başına ya da sınırlı ilişkilerle kurulan ve işleyen bir anlatı 
değildir. Keza, 90’larla beraber, post-modern dönem, tam da yukarıda işaret 
edildiği üzere, ilişkiselliğin ön plana çıktığı, kimliklerin farklılıklar ekseninde 
yeniden tanımlandığı bir dönem olmuştur (Akca ve Tönel, 2011: 17). Kimliği 
kuran ve yapılandırmaya da devam eden ulus, etnisite, din, sınıf, topluluk, yaş, 
cinsellik, kültürel araçlar gibi anlatıların toplumsal cinsiyet deneyimlerini belir-
lemedeki gücü işaret edilmiştir (Giddens, 1991). Bu anlamda toplumsal cinsiyet 
kimliklerinin sosyalizasyonunun bu gibi farklılık ekseninde kurulduğu tespiti, 
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kadınlık kadar, erkekliğin de, translığın, homoseksüelliğin de ya da Aleviliğin, 
Sünniliğin, işçiliğin, öğretmenliğin de vs. çoklu değişkenler içinde incelendiği 
kültürel araştırmaları tetiklemiştir. Bu bağlamda, erkeklik çalışmalarının ikinci 
dalga feminist hareket ile paralel biçimde 70-80’li yıllara denk düştüğünü söyle-
yebiliriz. Bu çalışmalardaki temel tartışma noktası, erkekliğin bir dizi, karmaşık 
sosyokültürel etkileşimlerin ürünü olduğudur ve erkekliğin tekdüze, tarih aşırı 
bir kategori olamayacağına işaret edilmiştir (Akca ve Tönel, 2011: 25). Özellikle 
1985’de Carrigan ve diğerleri, “Yeni Bir Erkeklik Sosyolojisine Doğru” başlıklı 
makalelerinde, yine Connell ve Messerschmidt 90’lardaki çalışmalarında, bilhas-
sa Gramsci’nin “hegemonya” kavramından esinlenerek, “hegemonik erkeklik” 
kavramını geliştirmişler ve bu kavram aracılığıyla farklı farklı erkeklikler arasın-
daki farklı güç dengelerini ve hegemonik ilişki biçimini açığa çıkarmışlardır 
(Connell, 1998: 225-227). Buna göre hegemonik erkeklik, kadınlarla olduğu 
kadar, ikincil konuma itilmiş çeşitli erkeklik biçimleriyle de ilişkili olarak inşa 
edilmektedir. Bu vurgu,  farklı kadınlık ve erkeklik hallerinden, erkekler ve er-
keklikler arasındaki iktidar ilişkilerinden bahsedebilmeyi mümkün kılar. 

Hegemonya kavramının bir analiz kavramı olarak işlevselliği bununla sınırlı 
değildir. Hegemonya kavramı, açık bir zor ve dayatmayı içermediğinden, baskın 
erkeklik hallerinin ancak rızayı ve toplumsal desteği sağlayarak geçerliliğini ko-
ruyabildiğini, işleyebildiğini de açığa çıkarır. Bir toplumdaki egemen ideoloji 
kendi çıkarı doğrultusunda cinsiyet kimliklerine sınırlılıklar koyar, bunları ortak 
çıkar gibi sunarak, bu değerleri hem “doğallaştırılmasını” hem de “sorgulanma-
masını” sağlar. Burada kritik alan, egemen ideolojinin kendi çıkarlarını, ortak 
çıkar gibi sunma kapasitesidir. İşte bu noktada çok çeşitli kültürel araçlar devre-
ye girer, yasalar, söylemler, din, eğitim ve kuşkusuz ki medya, erkeklik ve kadın-
lık biçimlerinin yaratıldığı, dayatıldığı, yaygınlaştığı “sinsice” işleyen ideolojik 
aygıtlara dönüşürler (Connell ve Messeschmidt, 2005: 834). Bu nedenledir ki 
sinema filmleri, erkeklik kodlarından ne zaman hangilerinin öne çıkarıldığını, 
hangilerinin itildiğini, kimlerin kimleri nasıl yansıttığını, hangi değerlerin ideal 
formlara dönüştüğünün seyrini izlemek adına eşsiz kültürel araçlardır. 

Hegemonik erkeklik kavramı erkeklikle ilgili çok ufuk açıcı bir kavram ol-
makla beraber, günümüzde cinsiyet kimliklerini açıklamada yetersiz kalır. Çünkü 
post modern dönemde,  her türlü kimlik, artık baskınlıklarından, egemenlikle-
rinden söz etmenin çok da mümkün olmadığı hızlı bir dağılma, sarsılma, çeşit-
lenme, melezlenme ilişkisi içinde biçimlenmektedir. Aslında, Gramsci’nin he-
gemonya kavramında da buna oldukça yakın bir anlam yakalanabilir.  

Çünkü Gramsci, her ne kadar söz konusu kavramı sınıflar için kullansa da 
analizinin vurguladığı tarihsel gerçek, bütün kimliklerin inşasını anlamayı kolay-
laştırır. Gramsci, sınıfların hareketliliğini içeren bir biçimde, yapısal değişimlere 
odaklanarak, onun tarihsel değişime açıklığına değinmiştir. Yani erkeklik, hege-
monya kavramıyla, sadece toplumdan topluma, dönemden döneme değişen 
değil, her an her durumda dağılabilen, başkalaşabilen istikrarsızlık haline denk 
gelir. Bu çerçevede bu makale, ele aldığı 2012 Fransız yapımı Evde filmini bu 
bakış açısıyla izleyecek, aynı erkeğin dahi, farklı yaş dönemlerinde, gündelik 
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yaşamın değişkenliği karşısında ne kadar farklılaşabileceği önermesinden hareket 
edecektir. 

Evde yönetmenliğini François Ozon’un yaptığı 2012 yapımı oldukça radikal 
konuya sahip bir Fransız filmi. Bir edebiyat öğretmeni olan Germain (Fabrice 
Luchini) ile onun yazma konusunda yetenekli öğrencisi Claude (Ernst 
Umhauer) arasında, sınıftan bir başka öğrencinin aile yaşamına karşı duydukları 
ortak merak üzerinden gelişen bir ilişkiyi ele alan film, etik kaygılar, merakın, 
“meraklı” olmanın sınır tanımayan biçimde başkalarının yaşamında neden oldu-
ğu ihlaller, başarısız erkeklikler, bir kere birbirine değdi mi etkilenen, değişen, 
birbirine karışan hayatlar, kimlikler gibi temalar etrafında dönüyor. 

Filmin konusu, 16 yaşında bir erkek çocuğu olan Claude, sınıfın en arka sıra-
sında oturan ve ilk bakışta kimsenin dikkatini çekmeyen bir çocukken yaşıtları-
nın çok üzerinde bir gözlem gücü ve yazım yeteneğinin edebiyat öğretmenince 
keşfedilmesi hikayesine dayanıyor.  Claude Fransızca öğretmenine yazdığı kom-
pozisyonlarda sınıf arkadaşlarından biri olan Ralph ve ailesi hakkında bir olay-
dan bahseder. Bu konuda bir başka öğrencisinin aile içi özel ilişkileri, gündelik 
yaşamı hakkında bilgisi olmaksızın yine bir başka öğrencisinden bilgi edinme ile 
ilgili etik bir ikilem yaşayan Fransızca öğretmeniyse,  insanın merak ve bilme 
isteğini oldukça kışkırtıcı bir dil ile uyandırma yeteneğine sahip yazılar karşısın-
da, etik ilkelerini askıya alan, yani duygularına yenik düşen bir erkeklik sergile-
meye başlar. Fakat bu ihlal başlarına birçok dert açacağı gibi, bir sürü kontrol 
edilemeyecek olayın da ortaya çıkmasına yol açar.  Hikayeyi Claude’nin kompo-
zisyon ödevlerinden öğrenen seyirci, Claude’nin Ralph’ın ailesi ile ilgili anlattık-
larının ne kadarının gerçek, ne kadarının kendi hayali olduğu noktasında film 
boyunca ikilemde bırakılıyor. Bu ikilem, bir yandan izleyicinin merakını yüksek 
tutarken ve filmin heyecan tansiyonunun düşmesini de engellerken aynı zaman-
da klasik bir olay, yaşam, benzer film sonlarından çıkarsanabilecek tahminleri, 
sonla ilgili varsayımları da imkansızlaştırıyor (Hyde, 2013). 
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Film, teknik olarak kurgusal/hayali olanla “gerçek” arasındaki çizgiyi silerek 
aslında gerçekliğin kendisini sorgulamaya açıyor. Gerçek dediğimiz şeylerin 
kurmaca dayatmalar, suni icatlar, oluşturulmuş beklenti ve normlardan hasıl 
olduğu, kimliklerimizin, arzularımızın, ideallerimizin, davranışlarımızın aslında 
hep toplumsal/tarihsel bir kurgudan ibaret olduğunu düşündürüyor. Gerçekten 
de hem Germain ve karısının Claude’nin yazdıkları üzerine yaptıkları yorumlar 
ve olayların seyri ile ilgili tahminleri, karakterleri ve durumları okuyuş biçimle-
rinden, hem de Claude’nin Ev’in içindekiler hakkında gözlemleri, tasvirlerinden, 
algılama ve yaşama tarzımızın belirlenerek kalıplaşmış, dayatılmış yargılar olarak 
işlediğini fark ediyoruz. Bu “konuşan yargılar ve algılar” karşı tarafta geçerli mi 
değil mi, öyle mi yaşanıyor, bilmiyoruz. Hikaye boyunca herkes kendi pozisyo-
nundan, statüsünden olayları,  çevreyi ve insanları görüyor, anlıyor, tanımlıyor 
ve kendini de buna göre değiştiriyor, ilişkilerini buna göre belirliyor (Hyde, 
2013).  Bu yüzden, filmin “gerçek”liğin kurgusallığına yaptığı vurguyu çok 
önemsiyor, söz konusu muğlaklığın yani gerçek ile hayal arasında yakaladığı 
hassas geçişlerin, cinsiyet kimliklerinin de kurgusallığına, belirlenmişliğine, bi-
çimlendirilmişliğine ışık tutabileceğini, kadınlığın/erkekliğin “gerçek”liğini tar-
tışmaya açacağını ve paradoksal olarak aslında tam da bu nedenle erkekliğin 
tutarsızlığa, çelişkilere ve değişime ne kadar açık olduğunu netleştireceğini dü-
şünüyorum. Üstelik filmin başarısında, böyle bir temayı, çok büyük film teknik-
leri gerektiren bir senaryo ile izleyicilerin pek çoğuna uzak “özenilesi” yaşam 
anlatılarıyla değil de, son derece sıradan hayatlar üzerinden, aslında bir film se-
naryosu için hiç de ilgi uyandırmayacak, sıra dışı gelişmelerin yaşanmadığı gün-
delik yaşamın olağan akışı içinde ele alabilmeyi becerebilmesinin payı büyük. 
Sanırım, gündelik yaşam vurgusu, en sıradan hayatlar ve büyük, alt üst edici 
olayların yaşanmadığı, yalın ama yalınlığından dolayı bir o kadar çarpıcı sinema 
hikayeleri, Fransız filmlerinin kendine has lezzetini katan şey. Bu çerçevede, bu 
makale öncelikle, Fransız sinemasına kısaca değinecek ve daha sonra esas olarak 
filmde Germain ve Claude’da işleyen kırılgan, sabitsiz, tekinsiz, istikrarsız, çaba-
layan, filizlenen, sönen, onarılan, işlemeyen, işlemeye gayret eden erkeklik halle-
rini açmaya odaklanacaktır. 

 

I. Fransız Sinemasına Genel Bir Bakış 

Fransız sineması, genelde popüler ve büyük yıldızlara odaklı bilinen 
Hollywood sinemasının aksine, daha çok yaratıcı denilen yönetmenlerin sanat 
sinemalarına yoğunlaşır. Dolayısıyla stüdyo sisteminin hakim olduğu Hollywood 
filmlerinin tersine, bu sinema, oyunculara, birbirinden farklı türlerde - polisiye, 
melodramdan propaganda ya da komediye kadar - oynama fırsatı verir. Bu ne-
denle Fransız sineması yıldızlarını tek tip bir karakterle özdeşleştirmek zordur 
(Akt., Ulusay, 2011: 73-75). 

Fransız sinemasının en belirgin bir diğer özelliği de erkek egemen bir yıldız 
oyuncu sistemine sahip olmasıdır ki bu filmlerin hikayelerinin aslında ağırlıklı 
olarak erkeklik anlatılarıyla birlikte örüldüğünü gösterir. Erkeklik anlatılarının 
büyük bölümünü oluşturduğu Fransız filmlerinin, genelde toplumsal, sosyal 
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sorunlara, olgulara değinenler, toplumda yaşanan değişimleri perdeye taşıyanlar 
olması dikkat çekici. Bu anlamda Fransız filmleri, tıpkı Evde’ki gibi, post 
modernitenin ilişkilerde, işte, okulda ve ailede kırılgan hale getirdiği, başarısız, 
yetersiz, mücadele içinde bıraktığı sosyal, sınıfsal kimlikleri analiz etmek için 
yararlı senaryolardır. Ozon’un bu filminde, klasik Fransız sinemasının eski bir 
geleneğini devralıp bu geleneği, post modern anlatının süreksiz, düzensiz, bilinç 
akışı hızında işleyen anlatımına uyarladığı söylenebilir. Açarsak, Fransız sinema 
geleneğine, 1930-40 arası damgasını vurmuş şiirsel gerçekçilik akımının post mo-
dern kurmacaya başarılı bir transferi söz konusudur. Toplumsal fantastik ya da 
populist melodram olarak da tanımlanan “Şiirsel Gerçekçilik” akımı, gündelik 
yaşamın, sıradan yaşam temalarının duygusal ve karamsar bir biçimde sunulma-
sıdır (Gaffney ve Holmes, 2008: 11). Bu kurgunun aynısını Evde de görürüz. 
İyimser, mutlu, kahramanların kahraman kaldığı bir finalle nihayetlenen hikaye 
değildir, komedi unsurları karışsa da, anlatıya dip perdede karamsar bir ton ha-
kimdir. Bu tekniğin Fransızca öğretmenindeki karşılığı ise, “Kırılgan Bir Orta 
Sınıf/Öğretmen Erkek” olarak performe edilir. Annesini ve babasını kaybetmiş 
Claude’nin performansında ise, aile ama en çok da anne/kadın, gerçekte hangi 
tür bir kadınlığın hasretinde olduğu netleşemeyen, kendi içinde de çözülmeyen 
bir kadınlık özlemi çeken “Kırılgan, Dengesiz ve Savunmacı Ergen Bir Erkeklik” 
izleriz. Bu doğrultuda makale, geleneksel erkeklik kodlarının film boyunca çözü-
lüşü ve dişil olarak tanımlanan özelliklere de eklemlenebileceğini, Freud’un oğ-
lan çocuğunun anneye yönelik bütün arzularını, Baba’nın kendini hadım etmesi 
korkusunun baskın çıkması ile geri çekilme sürecinin yarattığı kimlik gelişimleri-
ni özetlediği “Ödip Kompleksi”nden yola çıkarak Claude’nin ikilemli, tutarsız 
erkekliği, yazma yeteneği ve bu yeteneğin kışkırttığı merak, dedikodu arzularının 
erkekler arasındaki yaş ve statü kaynaklı güç ilişkilerini geçersizleştirmesi, oyun-
cuların sadece gözetlemeye, izlemeye dayalı performanslarının hareketlilik, aktif-
lik gibi baskın erkeklik tanımlarıyla olan çelişkisi üzerinden tartışacaktır. 

 

II. Muhtaçlığın/Yoksunluğun Telafisi Olarak  

“Aşağılayan Erkeklik”:  Claude 

A. Geç Kalmış Oedipus Karmaşında “Ergen Erkeklik” Çırpınışları 

Freud, heteroseksüel aile temelinde ve uygarlığın sonucu olarak geliştirdiği 
ünlü teorisi Odipal kompleksi açıklarken, erkek ya da kız çocuğu ayırmaksızın 
her bebeğin yeme, içme, bakım gibi temel ihtiyaç ve dürtülerle dünyaya geldiğini 
belirtir. Bebekler, anneye karşı orijinal, kendiliğinden aşırı bir bağlılık, sevgi 
duygusu geliştirirler. Çünkü anne, yaşamsal gereksinimlerinin temel karşılayıcısı-
dır; bu nedenle her çocuğun ilksel arzuları bu dönemde hep anneye yöneliktir. 
Bu dönem çocuk kendini anneyle bir görür, kendi farkını ve onun başkalığını 
ayrıt edemez. Ancak 3-4 yaş arasında annenin ilgileri azalır. Çocuğun anneyle 
hep bir olma arzusunun, ondan sınırsız bencil isteklerinin annenin dış dünyaya, 
bilhassa babaya bağımlılığı nedeniyle tatmin edilememesi sonucu, çocuk anne-
den ayrı biri olduğunu anlar (Frosh, 1987: 37). Anneye sahip olmak, babanın 
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egemenlik alanına girmek, babayı rakip olarak kurmak anlamına geleceğini ve de 
kendine yasaklanmış anneye sahip olma yasasını ihlal ettiği takdirde baba tara-
fından hadım edilme ile cezalandırılacağını anlayan çocuk, anneye yönelik bütün 
duygularını bastırır, bastırmaya yönelir. Çocuğun tatmin arayışlarının anne tara-
fından ertelenmesi, gecikmesi, anne ile ilgili yaşanan hayal kırıklıkları, kendinin 
bittiği, dış dünyanın başladığı yeri algılamasını sağlar çocuğun (Chodorow, 1978: 
89). Bu yüzden anneden uzaklaşma, birey olma, “bir” olma adına gereklidir ama 
bu son derece çatışmalı, içsel gerilimli, zorlu mücadelelerle dolu sancılı bir sü-
reçtir. Anneye, ancak penise, onun verdiği simgesel bir güç olarak da fallusa 
sahip bir babanın egemen olması, çocukta baba gibi olma isteğini doğurur, ba-
baya yönelik rekabet ve öfke, ona benzeme arzusuna, anne gibi bir kadına sahip 
olma arzusuna dönüşür (Coward, 1983: 194). Freud ve onun yeni bir okumasını 
yapan Lacan ekolüne dayalı psikanaliz damarı, bu aşamayı erkek kimliğine, erilli-
ğe geçişte temel görür. Aslında anlaşılacağı üzere, son derece cinsiyetçi kabul ve 
varsayımlara dayanan bu teori en nihayetinde yine cinsiyetçi önermelerle gelişir. 
Bu anlamda Baba figürü, eril dünyaya, özerkliğe geçişte esastır, kadına bağımlı 
konumdan erkeklerin bağımsız dünyasına geçişte temel isimdir. Tabi burada, 
Babanın simgesel bir figür olduğu atlanmamalı, babanın temsilinde toplumsal 
yasa ve kurallar, ataerkil gelenekler, ensest yasağı ve heteroseksüel aile yasalar 
sembolize edilmektedir. 

Filmimizin yazar kahramanı Claude, annesi olmayan, film boyunca hiç gör-
mediğimiz babası ise hasta ve işsiz olan bir ergendir. Fransızca öğretmeni 
Germain’in, öğrencilerinden bir hafta sonunu nasıl geçirdiklerine dair kompo-
zisyon ödevi yazmalarını istemesi üzerine, Claude, sınıflarından Rafa adlı arka-
daşının evlerine o hafta sonu gitme hikayesini anlatmaya başlar. Yazım yeteneği 
öğretmenin fazlaca dikkatini cezp eder. Sadece onun değil, karısınınkini de. 
Claude, Rafa’nın evine hayrandır ve bir fırsatını bulup, (Rafa’yı kötü olduğu 
matematik dersine çalıştırma bahanesidir bu) çok merak ettiği evin içine en 
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nihayetinde girebilmiştir. Rafa’yı seçme, o evi merak etme nedeni basittir:  Bir 
gün okul çıkışında annesi ve babası Rafa’yı okula almaya gelmiş, Rafa da onlarla 
mutlu bir şekilde okuldan ayrılmıştır. Claude’a göre, o yaşta anne ve babasının 
okula gelmesinden utanması gereken bir çocuğun bundan rahatsızlık duymama-
sı ilginçtir, bu yüzden bu durum Claude’da “normal” bir aileye sahip olmanın 
nasıl bir şey olduğuna, aileye sahip olmanın ne anlama geldiğine dair, keskin bir 
kıskançlıkla beraber, merak doğurmuştur. 

(…) Rafa bu durumdan utanmamıştı. Benim de öyle bir evim, ailem olsa 
nasıl olurdu? Normal bir ailenin evi nasıldı, normal anne ve baba nasıldı? 

Bu nedenle girdiği evde, Claude’nin odak noktası, ilgisinin merkezi hep Ra-
fa’nın annesi Eshter’dir. Karmakarışık duygular besler ona karşı. Alay, aşağıla-
ma, ama gün gittikçe ona karşı yükselen derin bir sahip olma arzusu ve Rafa’nın 
babasına karşı derin bir öfke ve kıskançlık. Annesiz bir çocuk olan ve anne boş-
luğunu yoğun biçimde yaşayan Claude’un Esther’e karşı duyduğu ilgi, adeta 16 
yaşında yaşanan bir Odip kompleksi anlatısı gibidir. Onunla yalnız kalma fırsat-
larını kollama, sadece konuşmaktan mutlu olma, onunla yemek yeme, kahve 
içme ve onunla cinsel birliktelik yaşama fantezilerinden kurtulamama, hep onu 
dış dünya ile paylaşamayan küçük bir erkek çocuğu izlenimi verir. Yalnız kalma-
larındaki yakalanma endişesi, Eshter’e karşı beslediği gizli, yasak, toplumsal 
olarak onaylanmayan cinsel arzusundan kaynaklanır. Filmin kahramanı Toplum-
sal Yasağın, Babanın Yasasının farkındadır:  

“Eshter ile yalnız kaldığımızı görse Rafa ve babası ne derler? Eshter, Ba-
banın Karısı, Rafa’nın annesi… O, Onların…” 

“Rafa’nın babası, tişörtünün içine gömülmüş adam. Onu Eshter’le sevi-
şirken izliyorum. Eshter kesin zevk alıyor taklidi yapıyor…” 

Eshter’e karşı ikilemlerinden, bir yaşamda kadının yokluğunun aslında erke-
ğin erkekliğini güçlendiren değil, bilakis kıran, eksilten, güçsüz ve dengesizleşti-
ren bir kayıp olduğu düşünülebilir. Nitekim, Ryan da her erkeğin, bağımlılık, ilgi 
ve sığınma arzusunu taşıdığını ama aynı anda erkekliğin de, kadına yönelik bes-
lediği güçlü “bağımlılık”, “muhtaçlık”  ihtiyacının bastırılarak kurulduğunu belir-
tir ve bu tür bir baskılamanın ise, erkeklerde çoğunlukla psikolojik bozukluklara, 
kişisel gelişimde sorunlara neden olduğunu ekler (Edley ve Wetherell, 1995: 51). 
Çünkü erkeklik kendini kadınlığa karşı tanımladığı sürece, bağımsızlığını ve 
özgürlüğünü, kadınla ilişkisi üzerinden kurduğu sürece birçok erkek her an ka-
dın tarafından ele geçirilme, mağlup edilme, parçalanma korkusu nedeniyle ka-
dınlardan uzaklaşmakta ve erkekliklerini aşkta, evlilikte, cinsellikte kaybetme 
paniğini taşımaktadır. Bu durumda erkeklik her an sallantıda olan, tamamlan-
mamış, korunmaya muhtaç, dağılmaya müsait, oynak, istikrarsız bir roldür. Ben-
zer şekilde filmde Ryan’ın altını çizdiği gibi, Claude’da kadına bağlanma, onun 
ilgisine karşı ihtiyaç duyma arzusu belirgindir ve bu arzunun yoğunluğundan 
dolayı bocalamalar yaşar. “Huzursuz, tetikte bir erkeklik” sendelemeleri izleriz. 
Bu muhtaçlığın belirginliği, açık bir aşağılama yolu ile telafi edilmeye çalışılır. 
Eshter ile ilgili her alaysı cümlesinin ardında, onun kendi üzerinde kurduğu 
hakimiyeti kabullenmeme, red etme çabası saklıdır. Claude, anneyi aşağılayarak, 
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Eshter karşısında güç kazanmaya çalışırken, ironik biçimde onun kendi arzuları, 
beyni, yaşamı üzerinde kurduğu hakimiyet yani Eshter’in Claude üzerindeki 
iktidarı ve o oranda da Claude’un acizliği açığa çıkar.  

 

B. Erkekliğin “Karanlık Yanı”: Eril Zihinde Bir “Fallik Çekirdek” 

Campell, 2013 yılındaki çalışmasında erkeklerin kadınlara duydukları ihtiyaç-
ların, onlara karşı derin bir korkuya evrilmesini, “erkekliğin karanlık yanı” biçi-
minde tanımlamıştı (Campell, 2013: 39). Çok benzer şekilde değerli psikanaliz 
çalışmaları olan Hollway de aşk, sevgi, paylaşım, muhtaçlık gibi en insani duygu-
ları paylaşmaktan korkan, bunları iktidarsızlık, acizlik olarak gören erkeklerin, 
kendi erkekliklerini, kadınları reddederek, küçümseyerek, baskılayarak ya da alay 
ederek kurmaya çalıştıklarını belirtmiştir ve istedikleri şefkat ve ilgiyi, yakınlığı 
elde etmek için zor kullandıklarını, küçümseyerek yaklaştıklarını bu sayede hem 
bu duygularını tatmin ettiklerini hem de bir kadın tarafından “ele geçirilme” 
paniğini bertaraf etmeye çalıştıklarını eklemişti. Bu erkekler, Hollyway’e göre 
aşırı maskülen bir savunma güdüsüyle hareket ederler, beyinlerinde adeta “fallik 
çekirdek”le düşünüp, her şeyi fallik gözle görürler (Hollyway, 1984:  246-249). 
Filmin kahramanının da beyninde fallik çekirdekle yaşadığı kolaylıkla iddia ede-
bilinir. Ama bu red ve savunmacı duruş, onu Eshter karşısında sandığı gibi  
“güçlü” kılmaz, ikilem içindeki “zayıf” bir konumda bırakır. 

“Eshter’i orada kanepenin bir dekorasyon dergisinin sayfalarını çevirirken 
buluyorum. Kanepe ile aynı renk gözlerini kaldırıp, bana baktı. Lavaboyu 
mu arıyorsun? Ah, bu orta sınıf kadınları konuşması yok mu, nereden öğ-
reniyorlar böyle komik konuşmayı?”  

“Evin sahibesi, basketboldan zerre anlamaz.” 

“Eminim, çok hayati bir meseleyi düşünüyor, ikinci lavaboyu nereye ko-
yacağını?” 

“Cildi ne kadar pürüzsüz, su gibi…” 

“Eshter, dünyanın en sıkıcı, aptal kadını…”  

Bu durumda Eshter’le alay ederek, onu komik duruma düşürmek isterken, 
aslında kendi kabaresini yazar. Çünkü “dünyanın en sıkıcı kadını” ifadesi, kadın-
lar arasında kıyas yapamayacak kadar, deneyimsiz, genç ve bilgisiz 16 yaşındaki 
bir çocuk için fazla büyük, komik, ciddiye alınacak geçerlilikten yoksun zayıf bir 
yorumdur. 

Üstelik hemen bu cümlenin arkasından, “Nihayet onunla baş başa kalıyo-
ruz.” demesi, duygularındaki çelişkileri netleştirir. “Aptal” bir kadınla “nihayet” 
baş başa kalabilme ifadeleri son derece tutarsızdır. Bir kere nihayet kelimesi, aptal 
olarak kurgulanın arzulandığı, istendiği uzun bir süreci işaret ederken, Claude de 
kendi çelişkisini itiraf eder hiç fark etmeden.  

Rafa’nın annesi ve babasıyla ilgili gözlemlerinden hep onların zaaflarını, “sı-
radan”lıklarını yakalayıp, bu sıradanlıklara karşı alaysı bir ton baskındır yazdıkla-
rında. Onların hayatları ve karakterlerinin “basit”liği, biçimlenmişliği ile dalga 
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geçerken, alaysı satırlarında, kendi algılama biçiminin ne kadar biçimlenmiş 
olduğunu fark etmeyen, “tarafsız” gözlemlerinin aslında ne kadar toplumsal 
kalıp yargılarla şekillenmiş olduğunu göremeyen, insanların tavır ve duygularını 
varsayımlar üzerinden yürüttüğünü anlamayan bir ergen erkeğin ironisi saklıdır. 
Örneğin, Eshter’i birçok orta sınıfı kadınından farksız, kimliksiz, evinin deko-
rasyonundan başka bir şey düşünmeyen ev kadını olarak anlatır. Fakat Eshter’in 
mesleğini bırakmış bir iç mimar olduğunu biz izleyiciler ancak filmin sonuna 
doğru öğreniriz, üstelik yazarın başından beri bunu bilmesine rağmen. Bu du-
rum, kendi pozisyonumuzun, (Claude’un kimliğinde evsizlik, ailesizlik, parasızlık 
gibi bileşenler olur bunlar örneğin) başkalarını algılama, olayları kavrama, anlat-
ma, yazma biçimimizde ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gösterir. 
Claude’nin bu konumu, onun babanın erkekliğini ve annenin kadınlığını algıla-
yış, deneyimleyiş, görüş biçimlerini de belirlemektedir. Cinsiyet rollerine dair 
geleneksel beklenti ve varsayımların dile gelişi gibidir, Claude’nin gözlem satırla-
rı. Bu satırlar, “fallus zihindeki” geleneksel algıları yansıttıkları kadar, bu karan-
lık, kör, saplantılı zihin aracılığıyla tehlikeli biçimde onları üretirler de… 

“Kadının, elinde klasik orta sınıf kadınları gibi hep dekorasyon dergile-
ri…” 

“Babası kesin yine işinde patronunu boğmayı hayal ediyor.” 

“Orta sınıf kadın gelir ve tabii ki basket hakkında hiçbir şey bilmez…” 

 

III. Heteroseksüel Matrix:  “Yapay”lığın Diktatörlüğü 

Film heteroseksüel cinselliğin dayatmacılığını eleştirmekle, onaylamak ara-
sında muğlak bir duruşa sahip. Heteroseksüel aile ve cinselliğin bir yandan genç 
bir erkek çocuğun kadınlara bakışında ne kadar etkili, baskın ve zedeleyici oldu-
ğu mesajını vererek cinselliğin kurgusallığını eleştirirken, diğer yandan bu çocu-
ğun sorunlu, güvenilmez oluşunu, mutsuz etmekten, insanları zaaflarıyla incit-
mekten zevk almasını da böyle bir aileye sahip olamamasına bağlayarak hetero-
seksüel matrixi onaylar. Oysa yukarıda alıntıladığım satırlara bakıldığında kadını 
cinsel bir objeye, ev süsüne indirgeyen aşağılayıcı bu cinsel bakış, yetişmekte 
olan bir erkekliğin kadınlık algısını zehirlemekte, basitleştirmekte, değersizleş-
tirmektedir. Kuşkusuz ki bu genel geçer, istisnasız bir ilke olmamakla beraber, 
görece de olsa etkili ve doğru bir tespittir. Bu işarete karşı, finalde, Claude’un bu 
aileyi dağıtmak istememesi ve içlerinden çekilme kararı ile de orta sınıf çekirdek 
ailenin parçalanmasına izin verilmez (Dodds, 2013). Üstelik Claude’un arkadaşı 
Rafa’nın aksine, sorunlu, sinsi, ikiyüzlü, kolaylıkla yalan söyleyebilen, insanların 
arasına dost gibi girip, zayıflıklarını yakalamaktan zevk alan, bu insanları tered-
dütsüz kandırabilen bir çocuk olması, heteroseksüel, çekirdek orta sınıf bir aile-
ye sahip olmama saplantısına bağlanarak filmin heteroseksizm eleştirisini zayıf-
latır. 

Öte yandan filmde heteroseksizm eleştirisi, Germain’in karısının işi üzerin-
den belirginleşir. Kadın, sex shop işletmektedir ve pornografik eşyalar satan 
galerisi iflasın eşiğindedir. Claude’un Eshter’e beslediği cinsel duygu ve tanım-
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lamalar, bu dükkanda şişme bebekler, yapay sex aletlerinin görüntüleriyle paralel 
verilir. Kuşkusuz ki bu paralellik tesadüf değil, yönetmen, Germain’in karısının, 
Claude’un Eshter hakkında yazdıklarını rahatsız edici ve aşağılayıcı bulmasındaki 
paradoksu işaret etmek istemiştir. Tıpkı yetişkin insanlara “satılan, pazarlanan” 
cinsel objeler gibi, Claude’un beyninden geçenler de en az onlar kadar yapaydır. 
Claude’nin heteroseksüel arzularında cinsel objeye indirgenen kadın da, en az bu 
bebekler kadar şişmedir, şişirmedir ve cinsel bir obje olarak kadın imgesi, tıpkı 
şişme bebekler gibi sunice üretilmektedir. Nitekim Germain de, öğrencisinin 
yazdıklarıyla karısının dükkanın da satılan “yapay” seks ürünleri arasında bir fark 
görmediğini belirtir. 

“Cinsel fikirler, senin şişme bebeklerinden daha tuhaf değil, 16 yaşında 
bir çocuktaki de, senin müşterilerinin hayatındaki de seksin diktatörlü-
ğü…” 

Heteroseksüel erkek eleştirisinin yükseldiği ama sonunda heteroseksizmin 
baskın çıktığı filmdeki bir üçüncü muğlaklık da, Rafa’nın Claude’e karşı beslediği 
sanılan homoerotik arzudur. İki çocuğun sürekli bir arada olması, yalnız ders 
çalışma, basket maçı sonrası soyunma odasında kıyafet değiştirme gibi sahneler, 
homoseksüel ilişki ve arzu ihtimalinin, merakının yükseldiği sahnelerdir (Dodds, 
2013).  

Bu sahnelerde, eril bedenin hem dişi nazarın hem de homo erotik bakışın 
“arzu nesnesi”ne dönüşme trajedisi, sinemada hep sorun edile gelmiş bir prob-
lem olmuştur. Bu panikle homo erotik arzu ihtimalinin hasıraltı edilişini Steve 
Neale çok iyi yakalar. Neale, bu sahnelere illa ki bir şiddet eyleminin, bedene 
eklenen yara kan sahnelerinin ya da bir kadının iliştirildiğini belirtir. Böylece, 
seyircinin homoerotik bakışının yönü hızlıca değiştirilir (Neale, 1983: 11). Film 
boyunca, bu sahnelere, Ehster’in sıklıkla iliştirilerek, Claude’nin arzu ve ilgisinin 
Ehster’e, izleyicinin dikkatinin de homoerotik arzuya sahip erkeklikten, hetero-
seksüel erkeğe kayması sağlanır. Ancak, her ne kadar son kertede Claude, 
Eshter’i kaçırmak, onunla evlenmek istediğini belirterek Eshter’i, bu anlamda da 
heteroseksüelliği seçse de, yönetmenin bunu istikrarlı bir şekilde uyguladığını 
söyleyemeyiz. Filmde heteroseksüel cinselliğin onayladığına dair kuşku, Rafa’nın 
bir gece, Claude’u “sen en iyi dostsun” dedikten sonra oldukça ateşli bir şekilde 
dudaklarından öptüğü sahnede doruğa ulaşır. Oldukça uzun bir sekans olarak 
verilen bu öpüşme sahnesini, filmin “climax”i olarak tanımlamak mümkün. Bu 
öpüşmeyi, Claude’nin reddetmemesi, Rafa’yı itmemesi ve arkasından şaşkınlıkla 
karışmış mutlu gülümsemesi, Claude’nin cinsel yönelimi hakkında izleyicinin 
kafasını karıştırıcı niteliktedir. Anlatılanların, çoğunlukla Claude’nin kafasından 
geçenler, kendi fantezileri olduğu düşünülürse, bu öpüşme gerçekten yaşandı mı 
yoksa bu sahne Claude’nin kendi fantezisinden mi ibarettir bu öpüşmenin ne-
deni, Rafa’ya karşı beslediği kendi cinsel hisler midir, belli değildir. Kanımca, 
Claude, kendi duyduğu bu homoerotik arzuyu, Rafa’ya aktarmıştır; bu sahne, 
Claude’nin kendi “yasak” arzularını bastırma stratejisi olarak pek ala okunabilir. 
Nitekim, bu sahnelere o evin içine girme ihtimali hiçbir şekilde olmayan öğret-
men Germain‘in birden dahil olduğu, Claude ile konuşup onu yönlendirdiği 
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sekanslar hatırlanırsa, bir çok sahnenin Claude’nin fantezisi olduğu ihtimali daha 
da kuvvetlenir. Hemen burada Neale’i haklı çıkaran hasıraltı etme manevrasını 
da es geçemeyiz tabi. Bu öpüşme sahnesinin hemen arkasından, Claude’nin 
Eshter’in yatak odasına girdiğini ve onun bacaklarına değdiğini hayal etmesi, 
uzun uzun verilen homoseksüel öpüşmenin Claude’nin yüzünde yarattığı zevki 
bastırma, geri gönderme telaşı gibidir. Böyle de olsa bu iki cinsel duygu arasın-
daki değişkenlik, hızlı geçişkenlik, bir başka potansiyele ışık tutar. Çünkü gerçek 
ile kurgu arasında bırakılan muğlaklık gibi, homoseksüellik ile heteroseksüellik 
arasında bırakılan keskinsizlik hali de, cinselliğin sabitsizliğini vurgular. Hetero-
seksüel arzunun nerede bittiği, homoseksüel arzunun nerede başladığına dair bu 
belirsizlik, kestirilemezlik, tahmin edilemezlik, ikisi arasındaki bu akışkan ilişki, 
tıpkı bir büyüteç gibi, cinsel tercih ve yönelimlerin, duyguların dönüşebilirliği 
ihtimalini büyütür de büyütür. 

 

IV. Merak ve Dedikoduculukta “Dişil”leşivermek  

Yoksa Erkekliğin Ortaklığı mı?: Germain ve Claude 

Klasik ataerkil toplumlarda kabul gören kalıp yargılardan biri de kuşkusuz ki 
başkalarının hayatlarına karşı meraklı olmanın, başkalarının yaşamları ile dedi-
koducu tavrın, öteki insanların sır ve yaşantılarına dair ilgi, bilgi yakalama arzusu 
küçümsenerek kadınlığa ait kılınmasıdır (Nicholay, 1991:  143-47). Çok konuş-
mak, kulak kesilmek, anahtar deliği gözetlemek vs., siyaset ve felsefe gibi “de-
rin” işlerle uğraşan rasyonel erkekliğin işi değildir, onun böyle “ucuz” ve “boş” 
meşguliyetlere zamanı olamaz. Rasyonel erkek bir tek işine, siyasete merak du-
yar, başkalarının yaşamına değil (Uzel, 2012). Oysa bu filmde, dedikodu merakı-
nın, bilmediğimiz, tanımadığımız insanlara duyduğumuz ilginin cinsiyet kimlik-
lerine bağlı olmadığı, bunun tamamen insanlık haline denk geldiği, karakter 
özellikleri ile ilintili olduğu hissettiriliyor. Claude’de bu merak kuşku götürmez-
ken, öğretmen Germain’inde doruğa ulaşıyor. Her hafta öğrencisinin ödevini 
büyük bir merakla okuyan Germain, olayların akışına fazlasıyla kapılmaktan, 
karakterlerin beklentileri, duyguları, arzuları ve başına gelecekleri konusunda 
tahminler de bulunmaktan kendini alamıyor. “Anti depresanı anne mi baba mı 
kullanıyor, Eshter kocasından ayrılacak mı, onu seviyor mu, Rafa fazla çekingen, 
özgüvenli olmalı, babanın duygularını bilmiyoruz, onu deşifre etmeliyiz?” gibi 
hiç de etik ve hayatlara saygılı olmayan bu meraklı saplantılarla dolu bir adam 
izliyor. Hikayenin şiddetlenmesi, güçlenmesi, hikayeye çatışma ve gerilim girme-
si için, öğrencisi Claude’yi sürekli teşvik eden “dedikoducu” bir erkeklik görüyo-
ruz. Buna karşı örneğin, yazar ve öğretmen tarafından “boş” işlerle uğraşan 
“sıradan orta sınıf” kadını olarak görülen Rafa’nın annesini, hiç, kadın arkadaş-
larıyla bir arada dedikodu yaparken, magazin dergileri okurken, magazinsel dizi-
ler izlerken görmüyoruz. Cinsiyet rollerini ters yüz eden bu çevirme, aslında 
“kendi” ile fazlaca ilgili karizmatik erkekliğin iddiasını çökertirken, kadınlığın da 
ezberini erkeklik parodisi üzerinden zekice bozuyor. 
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A. Saygısız Merakın Trajik Sonu:  Anti kahraman Erkek Germain 

Germain, 50’li yaşlarda Fransızca edebiyat öğretmenidir. Karısıyla keyifli bir 
ilişkisi, esprili bir diyalogları vardır, mutludur ancak yıllarca iyi bir yazar olmayı 
hayal etmiş bu adam, kendi idealini gerçekleştirememiş, arzu ve amaçlarında 
başarısız olmuş, “kırılgan” bir erkektir  (Wigon, 2013). Germain tiplemesinde, 
kendi hayatında tamamlanmamış ideali öğrencisinde gerçekleştirmek isteyen, bu 
ideali onun yaşamına transfer etmeye çabalayan, yaşadığı hayal kırıklıklarını yeni 
bir başarının peşine düşerek telafi etmek isteyen kriz içinde bir erkeklik 
performe edilir. “Bir yazar olamamayı”, “iyi bir editör, iyi bir yazar yetiştirme” 
umuduna çevirmektedir, oysa Germain’in bu umudu gerçekleştirmek için seçtiği 
yol, geleneksel, hegemonik erkeklik anlatılarıyla çelişir. Bencilce ve etik olmaya-
cak şekilde başka hayatların üzerinden, onların dünyasına sinsice, çocuk aracılı-
ğıyla sızarak, bu hayatları çalma yolunu seçmesi, “dürüst”, “güvenilir”, “karak-
terli” ve “sebatlı” erkeklik idealinin aksine “hain,” “aldatan,” “hırslarına kapıl-
mış” bir erkekliği ön plana çıkarır. Öyle ki, Germain, Claude’un Rafa’ların evine 
girmesinin tek yolu olan matematik dersi çalıştırma bahanelerinin işlemesi için, 
Rafa’nın matematik sınavından yüksek almasını sağlar, bunun için öğretmen 
odasından matematik sorularını çalarak Claude’e verir. Yine, yazılan kompozis-
yon hikayesinin gerilim kazanması için Claude’den Rafa ile ilişkisini bozmasını 
ister. Artık tırmanan merak ve hırsı tarafından kontrol edilen bu adam, gittikçe 
suça meyilliği artan bir karaktere dönüşür. Bu dişilleşen, ahlaki kodları bulanık-
laştıran tehlikeli erkeklik, Fransız sinemasını klasik bir sonuna takılır ve suça 
meyilli her anti kahraman gibi, bu filmin sonunda da yalnızlık, terk edilmişlik ve 
işsizlikle1 cezalandırılır (Katz, 1982: 459). 

Çünkü, Germain klasik orta sınıf bir memur görüntüsü ve izlenimi verse de 
aslında tam olarak bu sınıfa ait bir karakter değildir. Diğer öğretmenlerin aksine, 
okul yönetimini pek takmayan, herkes dönem başında okulun ilk açıldığı gün 
müdürün konuşmalarını alkışlarken, bir tek O, yemek yemeye devam eden, 
herkes üniforma uygulamasını eşitlik olarak okurken, O bu uygulamayı tek tip-
leştirme olarak okuyan ve eleştiren, ait olduğu grupla özdeşleşemeyen, ayrıksı 
bir karakterdir (Rooney, 2012). Bu ayrıksılık hali, düzene yabancılaşma, kendine 
özgü bireysel ahlaki kodların gelişmesine, toplumda uyumsuzluğa ve kaosa se-
bep olacağı endişesiyle cezasız bırakılmaz ve Germain başarısız, işsiz bırakılır 
(Vincendeau, 1996: 80). 

 

 

                                                 
1 Rafa’nın karakterini güçlendirmek, onu öfkelendirmek isteyen Germain onu yazdığı 
kompozisyonu tüm sınıf ortasında okumaya zorlar. Çünkü kötü yazdığından, Rafa’nın 
yeteneksizliğinden emindir, sınıfın güleceğini, Rafa’nın da rencide olarak öfkeleneceğini bilir, 
bu sakin çocuğun öfkeli halini merak etmek için başvurduğu bu strateji işe yarar ama ironik 
biçimde. Bu olay Germain’in işine kaybetmesine neden olur, olay büyür, çünkü Rafa 
Germain’i müdüre şikayet eder, okul gazetesine yazı yazar ve kendisi için matematik 
sorularını çaldığını -bunu Claude’den öğrenmiştir bir şekilde daha önce- ihbar eder.  
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B. Tersine Hiyerarşik Tersine Hegemonik Erkek İlişkisi:   

Usta (Germain)-Çırak (Claude) 

Filmin geleneksel hegemonik erkeklik kodlarını ve ilişkilerini sınırlarını 
muğlaştırdığı alanlardan biri de Claude ve Germain’in aralarında usta-çırak, 
öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerinde görülür. İki erkek arasında yaş ve konuma 
dayalı eşitsiz güç ilişkisi, yazma yeteneğinin kışkırttığı bir merak ile tersine çevri-
lir. Bu tersine çevrilme, yaşın ve konumun yerinin yetenek ve merak ile değiş-
tirmesi şeklinde özetlenebilir. Öğretmen ve öğrenci arasında bir aile üzerinden 
roman yazma hikayesi ile takım ruhu oluşur. Öğrencinin gözlem gücünü yön-
lendiren, hikayenin akışını planlamaya çalışan kurgunun “beyni,” bu “yaşlı us-
ta”dır. Diğer yandan Claude, bu maceranın heyecanını an be an yaşayan, ikisi 
için de gittikçe merak uyandıran bu aile bireyleri izlemenin keyfini yaşayan, be-
cerisini ispat etmek isteyen, kendini sınayan bir erkektir. Germain kendini 
Claude’u bir yazar olarak yetiştirmek, onun yeteneğinin gelişmesine katkı sağla-
maya çalışan eğitimci rolüne kaptırırken aslında bu ilişkide rollerin değiştiği, 
tersine çevrilen bir hiyerarşi yaşanır. Bir kere Germain, onun yeteneğini kontrol 
etmek isterken, aslında tam tersi öğrencinin öğretmen üzerinde açık bir kontro-
lü söz konusudur. Bir kere, Germain filmin başlarında Claude’un yaptıklarını 
etik bulmayarak bu yazı işini bırakmasını önerse de, Claude’i, yazmaya devam 
eder ve her seferinde öğretmenini yazdıklarını okumaya ikna eder. Adamın ha-
yatını, aklını gittikçe ele geçirir (Rooney, 2012) Germain üzerindeki bu kontrolü, 
öğretmeni matematik sorularını çalmaya sevk edecek kadar genişler, güçlenir. 
Germain onu değil, o baskın bir biçimde Germain’i yönlendirir.  

Ayrıca, hegemonik erkeklik değerleri olan aktiflik, eylerlik, gözlemci bakışın 
hareketliliğine sahip olmak, faillik Claude’ye aittir (Tasker, 2002:  202). Buna 
karşı, Germain, anlatmayan, anlatıları dinleyen, görmeyen, görüleni gözünde 
canlandıran, olaylara dahil olmayan sadece bekleyen daha statik, pasif, sakin, 
eylemsiz bir erkeklik performe ederken, erkekliği Claude’ninki karşısında silikle-
şir, güçsüzleşir (Tasker, 2002:  205). 

 

V. Az Söz, Az eylem Erkekliği Eksiltir mi?: 

Minimalist Oyunculuk 

Eyler olmak, aktiflik, Batı kültürü modernliğinin erkeklikle özdeşleştirdiği 
baskın erkeklik normlarından öne çıkanlardandır kuşkusuz. Hareketlilik ile öz-
deşleştirilen erkeklik kodları, yine filmde ihlal edildiğini gördüğümüz eril özellik-
ler arasındadır. Film boyunca, filmdeki erkeklerin, hem Germain’in hem 
Claude’un hem de Rafa’nın performanslarında fazla eylem yoktur. Özellikle 
Germain, fazla hareket etmez, çok ağır yürür, sürekli kitap okuması, onu ya bir 
sandalyeye ya bir kanepeye sabitler. Durduğu, sabit kaldığı görüntüler hakimdir 
Germain’in bedenine. Elleri dahi sürekli cebinde, hareket etmeyen bu karakter, 
jest ve mimiklerinde de son derece tasarrufludur. Claude de aslında sadece “di-
kizci bakış”ın öznesidir, yani onun bakışlarının hareketi, kamera açıları ve seyir-
cinin bakışı yönlendirir, yönlendirmenin aktifliğine sahiptir ama bunun yanında 
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fazla konuşmayan, hareket ve jestlerinde tutumlu sessiz bir karakterdir. Oysa 
Dyer, oyuncunun performansının gösterenleri olarak, yüz ifadeleri, ses, bedensel 
hareketler gibi öğelerin altını çizer (Ulusay, 2011:  96). Tabi tam da burada bu 
iddiaya itiraz edilebilir. Nitekim hareketten yalıtılmış bir erkekliği de rasyonel bir 
erkeklikle özdeşleştirilebilineceğini iddia eden tartışmacılar vardır. Karakterlerin 
bu filmde sergilediği minimalist oyunculuğun paradoksal bir etkiye sahip olduğu 
iddia edilebilir. İfade unsurlarının sistematik biçimde azaltıldığı bu tarz bir 
oyunculuk (Kovacs, 2010: 149), erkekliği hem kuvvetlendirir, hem de zayıflatır.  

Şöyle ki, fazla konuşma ya da duyguları belli etmenin aracı olarak fazlaca, 
mimik, jest kullanma hep dişillikle özdeşleştirilen bir özelliktir. Oysa sessizlik, 
derinlik, gizem, karakterlere karşı merak uyandıran çekici bir güç katar. Üstelik 
minimalist oyunculuğun eylem ve ifade unsurlarının “tasarruflu” kullanılması 
olarak tanımlanması dikkate değerdir. “Tasarruf” önemli bir kelimedir. Bu, ka-
rakterlerin yalnızca gerekli olanı söylediklerini, gerekli olanı yapmak için konuş-
tuklarını vurgular. Dolayısıyla sözün, eylemin azlığı, söyledikleri sözün, yaptıkları 
eylemin kıymetini arttırır, öne çıkarır ve kimliklere güç kazandırır. Ama diğer 
yandan, hareket, aktiflik/eylerlik hep erkeklikle ilişkilendirile gelmiş cinsiyet 
kodudur. Bu noktada temsil edilen erkekliği de düşüren, zayıflatan unsura dönü-
şür. 

 

VI. Sonuç 

Ergenlik, çok değişik duygusal ve zihinsel dönüşümleri içeren, bilhassa psi-
kolojik bir savunma mekanizmasının güçlendiği, kendini değerli görmenin, dün-
yayı iyi ve kötüler şeklinde keskince bölen bakış açısının hakim olduğu bir dizi 
ruhsal çatışma ve gerilimin yaşandığı kritik bir süreçtir. Kişisel gelişim evresinde 
tam anlamıyla bir geçiş dönemidir ergenlik. Gerçekten film boyunca bu dönemi 
deneyimleyen Claude örneğinde de cinsel kimliğin nasıl değişken, çatışmalı, 
savunmacı ama ikilemlerle, tutarsızlıklarla dolu biçimlendiği görülür. Filmin 
başında, Rafa ve ailesini kıskanan, onlarla alay eden bir çocukken, sonunda her 
birini sevmesi ve onlara karşı hissettiği yakınlık nedeniyle yazma ve gözlemden 
vazgeçmesi, Eshter’e karşı heteroseksüel arzularla, Rafa'ya karşı beslediği homo-
seksüel duygular arasında hızlı sıçramalar, dönmeler yaşaması, kendi eksiklikle-
rini başkalarıyla alay ederek telafi etmeye çalışırken, alay ettiği durumların başka 
başka şekillerinin kendinde salındığı ironisini yakalayamaması, hep, erkeklik 
normlarının sabit, tutarlı, tek düze, ilişkilerin, olguların etkileşimine kapalı halde 
işleyemediğini gösterir.  

Ergenlik, zamana, tarihsel koşullara, mekanlara, kültürel anlamlara bağlı ola-
rak çeşitlenen, değişen toplumsal cinsiyet kodlarının, gündelik yaşamın getirdik-
leri ile değişebileceğini, bambaşka anlam ve değerlere evrilebileceğini izleme 
bakımından son derece uygun bir dönemdir. Toplumsal cinsiyet normlarının 
sabit, yerinden edilemez, tarih dışı bir geçerliliğe sahip olmadıklarını belirterek, 
toplumsal cinsiyetlerin tamamlanamaz, bitirilemez performanslar oldukları, 
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toplumsal yapı ve ilişkiler içinde sürekli “oluş”lar içinde seyrettikleri makale 
boyunca bu filmde de analiz edilmiştir. 
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Öz: Toplumsal cinsiyet rol ve kimliklerinin sabit, durağan kategoriler olmadığı önermesi, 
özellikle feminist araştırmalar sayesinde açığa çıkarılmıştır. Bu önermeden hareket eden 
makale söz erkek ve kadın kimliklerinin değişken olduğu kadar, söz konusu kimliklere has 
tanımlanan özelliklerinin çoğu kez birbirine karıştığını, yönetmenliğini François Ozon’un 
yaptığı 2012 yapımı oldukça radikal konuya sahip bir Fransız filmi olan Evde filminin üzerin-
den analizine odaklanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler:   Erkeklik, kadınlık,  toplumsal cinsiyet ve sinema. 

 

Is “femininization” in curiosity and gossip a common point of masculinity?  On 
Masculinity in the film “In the House” 

Abstract:  Feminist researchers have revealed that gender identities and roles are not static 
categories. Adopting this thesis, the article focuses on a French film, In the House, directed by 
Francois Ozon in 2012, to reveal how feminity and masculinity are interlocked and gender 
roles and characteristics are variable. 

Keywords:  Masculinity, feminity, gender and cinema. 


