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“Cinselliğin nihai sebeplerini bilmeye yaklaşmış bile değiliz... 
Bu mefhum bütünüyle karanlığın içinde gizli 

durmaya devam ediyor.”
— Charles Darwin, “Çuha Çiçeklerinde İkibiçimlilik  

veya Dimorfizm ve Gözle Görülür Cinsel Bağlar Üzerine”, 1862

“Dünya görüşlerimiz, hayal gücümüzü kısıtlar.”
— Patricia Gowaty, Ekoloji ve Evrimsel  

Biyoloji Profesörü, Ucla

“Her akıllı kadının bir yedek erkeği vardır.”
— Sara Martin, “Strange Lovin’ Blues”, 1925
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ALDATAN KADINLA TANIŞMA

Zâniye1.
Osmanlıcadan kalma, yüklü bir sözcük. Rezillik çı-

karmaya müsait olduğu kadar insanı heyecanlandırıyor 
da. Sözcüğün içindeki “zan” adeta bu kavramı, ne yaptı-
ğının farkında olacak kadar hayat tecrübesi olan erişkin-
lerin sanılarıyla ilişkilendirecek bir gönderme yapıyor. 
Sondaki “-(y)e” takısı ise birbirine temas eden dişilik ve 
namussuzluğun çıkardığı alçak tınıdan, tiz ve uzun bir 
sesmişçesine bir kavram karmaşası yaratıyor; takım elbi-
seye sürtünen ipek bir elbise gibi... Aldatan kadının ka-
ranlık bir imajı var; 1950’lerden kalma bir boşanma da-
vasından fırlamış gibi. Ayağında arkadan dikişli bir kü-

1. Osmanlıcada “zina eden kadın” anlamına gelen bir sözcük. Yazar burada İngiliz-
cedeki adulteress sözcüğünü inceliyor: Sözcüğün kökeninin adult (yetişkin) olmadı-
ğını fakat bunun şahısların ne yaptıklarını bilecek durumda olduklarına gönderme 
yaptığını ima ederken eril isimlerin dişil muadillerini elde etmeye yarayan, sondaki 
–ess takısının ise “dişiliğin ve ihanetin alçak tınılı fısıltısı” benzetmesiyle fonetik 
olarak bir tıslamayı andırdığına vurgu yapıyor. (Ç.N.)
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lotlu çorap var. Çocuk değil, ama melek de değil. Onu 
ağır bir dille eleştiriyor olsak da hiç mi hiç sıkıcı olmadı-
ğını da itiraf  etmemiz gerekir. 

Aldatan kadın ve aldatmanın tam aksine “tekeşlilik” 
kulağa çok... yani, kulağa fonetik olarak cidden “tekdüze-
lik” gibi geliyor. Dahası tekeşliliğin insana yuva sıcaklığı 
ve rahatlığını (“geçerken bana uğrayıp tekeşliliğime katıl-
sana!”) çağrıştıran bir yanı da var. Tekeşlilik, (monogami) 
toplumumuzun duygusal, kültürel ve cinsel dayanak nok-
tası, bizi rahatlatan bir yer. Kendini cinsel olarak tek bir 
kişiye ayırmak, kendi kendimize söylediğimize göre, düz-
gün, sağlıklı ve olgun kimselerin yapacağı bir iştir. İhanet 
ve ihanet eden kadınlar, bu güvence ve güvenlik noktasın-
dan, aşina olduğumuz yerden çok uzaklaşan haşin birer 
savrulmadır. 

Bu şekilde ele alındığında “aldatan kadın” sadece 
seksi ve enteresan değil, taksonomik ve tanısal bir yanı da 
olan, sadece gayrimeşruluk ve ahlaksızlığın değil aynı za-
manda hastalığın da bir tutamından fazlasına sahip olan 
bir kimse olarak karşımıza çıkar. Bunun gerekçeleri de 
vardır. Geçtiğimiz onlarca yılda pek çok psikolog, antro-
polog ve biliminsanı tekeşliliği ve iki kişi arasındaki bağın 
kurulmasını, bunun kadınların “doğal” amacı olduğu ko-
nusunda ısrarcı olarak adeta bir fetiş nesnesi haline getir-
di, hatta diğer insansılar ölüp giderken biz insanların 
dünya tahtına kurulmuş olmasının sebebi olarak hetero-
seksüel ikiliği gösterecek kadar ileri gidiyor. Biyologlar ta-
rafından yayılan, bini bir para spermler “gözleri dönmüş-
çesine” dolaşırken kadın yumurta hücresinin kıymetli ve 
müşkülpesent olduğuna dair düşünceden, primatologla-
rın uzun süre (Darwin’den bu yana) meydan okunmamış, 
birden fazla partneri olan erkeklerin, tek bir mükemmel 
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erkeği arayan, cinsel olarak pasif  dişiler için rekabete gir-
dikleri şeklindeki karinelerine; ruh sağlığı uzmanları ile 
sosyal bilimcilerin insan kadın ve erkeğinin üzerlerine bi-
çilmiş cinsiyetler dansını yapmak üzere evrim geçirmiş, 
buna “programlanmış” oldukları inancını sürdürmeleri-
ne kadar neredeyse her şey özellikle de kadınlar için iha-
net ve sadakatsizliğin girilmesi yasak bölgeler olduğunu, 
bu kavramların hiç esamesinin okunmadığını gösteriyor.

Gel gelelim...
Kadınlar şehvet de duyar, aldatır da. Bu da bizi alev 

alev yakar. Shere Hite bunun bedelini ödüyor; ölüm teh-
ditleri aldı ve en nihayetinde yüzde 70’imizin bunu yap-
tığını dile getirdikten sonra Avrupa’ya sürgüne gitti. Eşle-
rine ya da partnerlerine ihanet ettiklerini itiraf  eden ka-
dınlara dair istatistikler –pek çok uzmanın bunu açıkça 
dile getiren kadınların üzerine dağlanan asimetrik sosyal 
damga sebebiyle aslında bu oranların çok daha yüksek 
olabileceğini öne sürmesine rağmen– yüzde 13 gibi dü-
şük oranlardan yüzde 50 gibi yüksek sınırlara kadar de-
ğişiklik gösteriyor. Sonuçta hangi kadın sadık olmadığını 
itiraf  etmek ister ki? Açık olan tek şey, feminizmin o ha-
rika ikinci dalgasını takip eden onlarca yılda edinilen 
otonomi, artan güç ile olanaklar ve günümüzde müm-
kün olan bütün dijital bağlantılarla kadınların, sosyolog-
ların dile getirdiği haliyle, erkeklerle aralarındaki ihanet 
farkını kapatmakta olduğudur. Sadece, şu anda bunun 
sözünü pek etmiyoruz.

Yani en azından fısıltıdan daha yüksek bir sesle.
Konuşmak için bir araya geldiğim çoğu kadının ilk 

cümlesi, “Benimle gerçekten konuşmak isteyeceğinizi 
bile düşünmüyorum, çünkü ben cidden pek – olağandışı 
biriyim,” oldu. Bunun sebebini çok merak ettim. Birbiri 
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ardına, “Çünkü çok güçlü bir libidom var,” diyorlardı te-
reddüt ederek, “tekeşliliğe uygun olduğumu düşünmüyo-
rum.” Görüşmelerimizi kahve içerken, yüz yüze, bazen 
de telefonda gerçekleştirdik. Son derece nadir, anormal 
ve “türünün tek örneği” olmaları sebebiyle topladığım 
verinin dağılımını bozacaklarından korkuyorlardı. Uç 
örnekler oldukları kanaatindeydiler. Kadınlar kabilesine 
yabancı olduklarına inanıyor, bunu dile getiriyorlardı. 
Ancak bir ilişkisi olan ve olması gerekenden daha fazla 
seks yapmak istediği için –cinsel açıdan– anormal oldu-
ğunu, yoldan çıkmaya zorlandığını ya da bu doğrultuda 
ayartıldığını söyleyen her bir kadınla konuştuğunuzda 
kadın arzusu, cinselliği ve özellikle de tekeşliliği hususun-
da “anormal”in normal olduğu ve “normal” kavramının 
da fena halde yeniden tanımlanmaya gereksinim duydu-
ğu gerçeğini inkâr etmek olanaksız hale geliyor.

Aldatmaca belli bir perspektifi olan; yani ne düşünür-
sek düşünelim tekeşliliğe başkaldıran kadınların cesur, bu 
kadınların deneyim ve motivasyonlarının da öğretici ol-
duğunu savunan bir kitap. Sadece kadınların aldatması 
ender olmaktan çok uzak olduğu için değil, aynı zaman-
da hem bu olgu hem de bu olguya verdiğimiz tepkiler 
kadın otonomisi ve kadınların tarih boyunca erkeklere 
ait olan ayrıcalıkların peşine düşmek için ödemeye de-
vam ettikleri bedel üzerine iyi bir ölçüt olacağı için. Bu 
karmaşık konuya hâkim olma çabasıyla okuduğum, ge-
niş bir yelpazedeki pek çok çalışma alanına ait onlarca 
makale ve kitaba referans veriyor olsa da, bu kitap ihanet 
hakkında geniş kapsamlı bir literatür taraması değil. 
Alıntı yaptığım çalışmalar arasında kadınların ilişki dışı 
cinsel davranışlarının sosyal bir yanı da olan ve kadınlara 
belli başlı bağlamlarda bin yıllar boyunca hizmet etmiş 



17

Giriş

bir üreme stratejisi olduğunu öne sürenler olduğu gibi, 
bunun tam tersini öne süren ya da tartışan çalışmalar da 
mevcuttur. Bu noktada ben ancak, sosyal bilimler ve beni 
kendisine çeken, alanlarındaki yanlılıkları ortadan kaldı-
rıp bugün “kadın hafifmeşrepliği” adını verdiğimiz duru-
mun derin köklere, büyüleyici bir tarihe ve tarihöncesine, 
en az geçmişi kadar da merak uyandırıcı bir geleceğe sa-
hip olduğunu gösteren biliminsanları tarafından yönlen-
dirildiğim bilimden edindiğim görüşlerimde sizin rehbe-
rinizim. Bir de bu konunun pek çok farklı alandan açık 
görüşlü değerlendirmelere layık olduğu konusunda... 
Çok uzun bir süre boyunca cinsel sorun ve kabahatleri-
mizi, kişisel, hatta patolojik oldukları, köklerinin esasen 
duygu dünyamıza, aile geçmişimize ve kendimize özgü 
güven ve bağlanma problemlerimize uzandığı ve bunla-
rın birer çözümü olduğu inancı ile büyük oranda terapist 
ve psikologlara teslim ettik. Ancak en kişisel görünen me-
selelerin bile aynı zamanda köklü birer tarihî ve tarihön-
cesi temeli vardır. Biyolojik faktörler, sosyal kontrol, kül-
türel bağlam, ekolojiler... Kadın cinselliği ve buna dair 
sunduğumuz seçenekler tüm bu faktörler ve hatta daha 
fazlası tarafından şekillendiriliyor. Kadınların aldatması 
ve bizim bu konuya verdiğimiz sıklıkla öfke dolu tepkiler 
kadar karmaşık bir konuyu yeniden düşünmek, muhte-
melen çok katmanlı (konuyu idrakimizi zenginleştirebile-
cek, aldatan kadınlarla daha güçlü bir empati kurarak 
hem onları hem de bizatihi kendimizi anlamamıza ola-
nak sağlayan alanlardan ilk akla gelenler olarak sosyoloji, 
evrimsel biyoloji, primatoloji ve edebiyat kuramını say-
mak mümkündür) bir mercekle inceleme gerektiriyor. 

Dolayısıyla bu kitap disiplinler arası bir kültürel eleş-
tiri çalışmasıdır. Pek çok farklı alandan uzmanın araştır-



18

ALDATMACA

malarının özünü alıp sentezlemekte, bunu akademik der-
gilerdeki makalelerden tutun da sosyal bilimlerdeki araş-
tırmalara, pop şarkılarından popüler kültüre ait filmlere 
kadar her şeye dair şahsi fikir ve yorumlarımla birleştirip 
sunuyor. Bu bağlamda primatoloji, kültürel ve biyolojik 
antropoloji, psikoloji, cinsellik çalışmaları, sosyoloji, tıp 
ve “yaşam tarzı seçimi savunuculuğu ve aktivizmi” gibi 
farklı çalışma alanlarından 30 uzmanla görüşmeler yap-
tım. Yanı sıra birinci elden kadın ihanetini deneyimleyen 
kişilerin bakış açılarını da eklemek istedim. Bu maksatla, 
ihanet üzerine daha gayriresmi konuşmalar yaptığım 
(ayrıntılı bilgi için Yazarın Notu’na bakınız) kişilerin tes-
pit ve gözlemlerine ilaveten görüşmeler yaptığım, yaşları 
20 ile 93 arasında değişen kadın ve erkeklerden anekdot-
lar ve daha uzun öyküler ortaya çıktı. Bu görüşmelerin 
bir tanesi bile sıkıcı değildi. Kendisini cinsel olarak tek bir 
kişiye ayırmayı redden kadınları tek bir kategoride topla-
mak mümkün değil – ama çok normal olmalarıyla özel-
likle dikkatimi çektiler. Tümünün ortaklaştığı bir husus 
varsa o da bize ahlaksız, antisosyal olduğu söyleneni yap-
maya cüret etmiş ve kadınların doğaları gereği nasıl ol-
dukları ve olmaları gerektiğine dair en köklü tasarımları-
mızı yerle bir etmiş olmalarıdır. Sosyolog Alicia Walker’ın 
da dediği gibi, sadık kalmayarak kadınlar yalnızca top-
lumsal bir senaryoyu değil, el üstünde tutulup üzerine 
titrenen bir cinsiyet senaryosunu da ihlal ediyor.

Konuştuğum kadınlar elbette temsilî bir örneklem 
değildi, esas mesele bu değildi zaten; hâlâ da değil. Kimi 
zaman vicdan azabı çeken, sıklıkla suçlu ya da çelişkili 
hisler içerisinde olan, bazen de cüretkâr bir biçimde yap-
tıkları şeyden pişman olmayan, aksine şevk duyan bu ka-
dınlar sadece ve sadece, kadın ihaneti konusunda akade-
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mik çalışmalar ve dergilerde okuduklarımla uzmanlar-
dan öğrendiğim gerçekliklere canlı renkler ve detaylar 
katan anlatıcılardı. Onlar istatistiklerin yanakları mahcu-
biyetle al al olmuş suretleri; kendi anlatılarının da, bizim 
kültürümüzün aldatan kadınlara karşı sergilediği çelişkili 
tutumun da başkahramanlarıydılar. 

Kültürümüzün ihanet eden kadınlara takıntısına olan il-
gim konusunda dürüst olacağım. Pek çok genç kadın gi-
bi, yirmili yaşlarımdayken ben de tekeşlilik ve ihanet ku-
runtularıyla pençeleşiyordum. Enerjik entelektüel yaşa-
mı, canlı gece hayatı, benzer kafadaki insanlar ve geniş 
bir müstakbel romantik ya da cinsel partner havuzu se-
bebiyle New York’a taşınmıştım. Ve evet, New York bir 
ya da birkaç erkek arkadaş bulmak için harika bir yer gibi 
görünüyordu. Buldum da zaten. Niyetim, yarı kabul gö-
ren seri tekeşlilik geleneğine uygun olarak evleneceğim 
adamı bulana kadar bu çocuklarla birer birer çıkmak, bir 
sonrakine doğru kanat çırpmadan önce ilişkilerime hep 
düzgünce son vermekti. Bu işi herkes böyle	yapardı.

Ama pratikte mesele her nasılsa biraz daha karma-
şıktı. Kendimi bir tür örüntünün içinde buldum: Bir ço-
cukla çık, harika bir seks yap, çocuğa âşık ol, ciddileş, 
bayağı ciddileş, sıkıl. Bir sonraki adım daima dibe batan, 
bocalayan bir şeyi diriltmeye; libidomu da bu meseleyi 
halledebileceğimize ve halletmek durumunda olduğumu-
za ikna etmeye çalışmak oldu. Hangi iyi kız halletmezdi 
ki? Ne tür bir genç kadın psikoseksüel bir bıkkınlığa dü-
şüp duygusuzca, romantikleşmeden yoluna devam eder-
di? Kendime de, libidoma da, “Hadi ama, harika bi’ ço-
cuk bu!” diye telkinde bulunurdum. Ama arzularımı ikna 
etmek zordu; hele onlarla pazarlık etmek daha da zordu. 
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Asla taviz vermiyor, hep başka planlar yapıyorlardı. Bu 
planların izlediği yol da başka bir çocuğu fark edip karşı-
lıklı ve karşı konulamaz bir çekim hissetmek, buradan da 
harekete geçmek şeklindeydi. Bu durum yakalansam da, 
itiraf  da etsem daima içinden çıkılmaz ve acılı sahnelere 
sebep oluyordu. Zaten açık açık dile dökmenin umduğum 
gibi bir çözüm olmadığını hemencecik öğrendim. Anlaşı-
lan arzuları doğrudan dışa vurmak (“seninle olmak cid-
den çok hoşuma gidiyor, ancak başkalarıyla da görüşebil-
meyi isterim” ya da “senden hoşlanıyorum ama tekeşlilik 
benim için hiç kolay değil”) ancak ve ancak bana bu tav-
siyeyi veren gey arkadaşlarımın (ki erkek eşcinsellerle çalı-
şan uzmanların söylediğine göre pek çok gey çift daha 
“rızaya dayanan tekeşli olmama durumu” kavramı orta-
ya çıkmadan önce bile bu şekilde yaşıyordu) ellerine yüz-
lerine bulaştırmadan atlatabilecekleri bir şeydi. Kavalye-
lerim inciniyordu; onların yerinde olsam ben de incinir-
dim. Misilleme olarak kaltağın teki olduğumu ima etmek 
ya da tıpkı benim de yapacağım gibi yaralı ve kederli bir 
şekilde başlarını alıp gitmek gibi can yakıcı bir şeyler ya-
pıyor veya söylüyorlardı. Kendilerini böyle kötü hisset-
melerine neden olmanın yükü bana en az yargılayıcı ok-
ların hedefi olmak; kötü bir şey yapmış olmak, kötü	olmak	
hissi kadar ağır geliyordu. Benim canım sağda solda çap-
kınlık yapmak istese ve ben bir türlü ilgimi bir erkekte 
(içten içe olması gerektiğini düşündüğüm kadar) uzun 
süre tutamıyor olsam da bu çapkınlıklara maruz kalan 
taraf  olmayı istemiyordum. Gayet ikiyüzlü bir şekilde 
kendim kaçamaklar yapmak isterken partnerimin aynı 
şeyi yapmasını istemiyordum. Tıpkı, hayat dolu bir gü-
zelliğe ve parlak bir zekâya sahip 30’larının sonundaki 
bir kadının bana dediği gibi, “Kendim hovardanın teki ol-
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mak istememe rağmen bir hovardayla beraber olmak is-
temiyordum.” Tabii o, ardından, “Neyim var benim böy-
le?!” diye de eklemiş; “tekeşli” olmayı kastederek “yuva 
kurmak konusundaki beceriksizliğine” bağladığı yalnız 
ve çoluk çocuksuz halinden de dem vurmuştu. Dindar ya 
da siyasi olarak tutucu biri olmamakla birlikte kadın iha-
netinin sonuçları hakkında kendisine ait yıkıcı bir anlatı-
mı vardı. Hangimizin yok ki?

Röportaj yaptığım o ve benzeri pek çok kadın gibi 
ben de bu konularda dolaylı olmayı öğrendim. Sorma-
dım, söylemedim. Doğru dürüst bahaneler bulmaya çalış-
tım. Yeri geldi insanın kalbini sıkıştıran ucuz atlatmalar 
yaşadım. Sadık kalmaya çalışmak da kendime sadakatsiz 
olma izni vermek çok stresli olduğundan bir keresinde ar-
tık ilişkiye girmeyi tümden bırakmaya karar verdim. Ben-
de bir tuhaflık olduğundan emindim. Nasıl olur da teori-
de ve gerçekte benim için son derece uygun olan genç bir 
erkeği, tanıdıkça, biz birbirimize yaklaştıkça daha az iste-
yebilirdim ki? Kadınların samimiyet ve yakınlık arayışı 
içinde olduğunu herkes bilir. Bir de bağlanma.

Bu arada erkek arkadaşlarımın çoğu beni aldattı, bu 
da beni derinden yaraladı. Ancak bu yoldan çıkma hal-
lerini pek derin sorgulamadım. Erkektir yapar, öyle değil 
mi ama?

Bundan sonraki yaklaşık on yıl içinde çalışmaya baş-
ladım, sosyalleştim ve ilişkilere girip seks yaptım. Büyü-
yüp o “çılgın” libidomdan sıyrılacağımı, tekeşli olamama-
nın 20 küsurlu yaşlara denk gelen bir gelişim evresi oldu-
ğunu, 30’larıma geldiğimde işin değişeceğini falan san-
mıştım. Sakinleşecek, işleri yoluna koyacaktım; hayat da 
daha kolay bir hal alacaktı. Hiç de öyle olmadı. Ne zaman 
uzun süreli bir ilişkim olsa bir-iki yıl içinde cinsel kıvılcım-



22

ALDATMACA

lar ortadan kayboluyor, ben de kendimi bu yüzden (bir de 
hayatıma devam edip yeni heyecanların peşine düştüğüm 
için) kusurlu hissediyordum. İlişkim olmadığında da seks 
burnumda tütüyor, ben de bir şekilde onu arayıp buluyor-
dum. Erkekler kadınlara oranla daha fazla seks istediği 
için bu da bana kendimi ucube gibi hissettiriyordu.

Öte yandan çevremdekilerin de aynı şeyle boğuş-
makta olduğunu öğrenmeye başladım. Yaşımız ilerledik-
çe kadın arkadaşlarım da, ben de artık olaylara farklı açı-
lardan bakabiliyor ve bu konuları konuşmaktan daha az 
çekiniyorduk. İçimizden kendilerini cinsel olarak sadece 
partnerlerine saklayanlar bile tam olarak, en azından zi-
hinlerinde, sadık değillerdi. Başka erkekler hakkında fan-
teziler kuruyorduk, bazılarımızın fantezilerine başka ka-
dınlar dahil oluyordu. Bu gerçeklerle boğuşuyorduk. Ba-
zılarımız partnerlerine ihanet etmişti. Bir-iki yılın ardın-
dan hepimiz partnerlerimizle seks yapmaktan sıkılmıştık, 
ama başka ne yapabilirdik ki? Aldatma çok meşakkatli, 
sosyal olarak çok damgalanmış bir işti. Ama ne zaman 
yeni biriyle olmanın tutkusu ve heyecanını düşünsek veya 
yaşasak, ya da daha önce hiç denemediğimiz bir şeyi de-
nemeyi aklımızdan geçirsek sanki bütün risklere değer-
miş gibi geliyordu. Doğrusu bazen acilen gerekliymiş gibi 
bile geldiği oluyordu.

Niye? Keşke bilseydik. Primatolog ve evrimsel biyo-
log Sarah Blaffer Hrdy’ye göre kadın arkadaşlarım ve ben 
tarımın gölgesinde yaşayan iki ayaklı, yarı-sürekli cinsel 
alıcılıkta, üst seviye dişi primatların tipik ikilemlerini yaşı-
yorduk. Yaşımız pek fark etmiyordu, fark eden şey cinsiye-
timiz	idi. Bizim öğrendiğimiz, bize söylenen her şeyin ak-
sine sadece	ve	sadece	kadın	olduğumuz	için	cinsel deneyimleri-
mizde çeşitlilik ve yenilik arıyor, tekeşlilikte sorunlar yaşı-
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yorduk. Bir yandan, bir zamanlar son derece adaptif  
olan, evrimleşmiş arzu ve dürtülere sahiptik. Pek de ender 
görülmeyen, belli ekolojik koşullarda çok sayıda partnerle 
cinsel ilişkiye girmek, hamileliği boyunca kendisini des-
tekleyecek ve doğumdan sonra da hem kendisinin hem de 
yavrusunun bakımını sağlayacak bolca erkek bulma şansı-
nı en yükseğe çıkarırken, kaliteli bir sperm bulup bununla 
hamile kalma olasılığını da artıran zekice bir üreme stra-
tejisiydi. Öte yandan bu köklü stratejik tercihlerin aynısı 
bugün bizi ikinci dalga feminizm sonrasında bile kadınla-
rın zor beğenen, nazlı, cinsel olarak pasif  olduğunu söyle-
meye devam eden bir kültürle çatışmaya sokuyordu. Ka-
dınlar bir de tekeşliydi tabii. Erkekler seks istiyordu, ka-
dınlar da işleri ağırdan almak. Değil mi?

30’larımın ortasında arzulayıp sevdiğim, yuva kurup 
çoluk çocuğa karışmayı hayal edebildiğim birini bulmak 
beni çok rahatlatmıştı. Sadık kalabileceğim biri yani. Bu 
rahatlama beynimdeki cinsel statiği bir süre için sakinleş-
tirdi. Kısa süre içinde hamile kaldım, sonrasında da bir 
yenidoğanın, ardından bebeğin, yıllar geçtikçe okulönce-
si çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaktan bitap düştüm; üs-
telik ikinci çocuğa hamile kaldığımda her şey yeniden 
başladı. Fakat emzirme ve uykusuz geceler bitince, yani 
anneliğin en ağır aşaması geride kalıp yüküm hafifleyin-
ce kendi zihin ve bedenine hâkim bir yetişkin olarak ken-
dime geldim. Fark ettim ki sol elimde bir alyans olmasına 
rağmen pek bir şey değişmemişti. Eşimle birlikte şükürler 
ede ede seks yapmaya geri döndük, hoşuma giden, bol 
bol sekse. Peki neden ben kendi zihnimde sadakatsizdim? 
Paylaşmak istemediğim fantezilerim, buğulu ve roman-
tikten ziyade açık seçik hayallerim vardı. Belirgin bir cin-
sellik barındıran roman ve filmleri hâlâ eskisi kadar sevi-
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yordum; hatta belki daha da fazla. Bir de tamamen uy-
gunsuz kimselerden küçük küçük hoşlanmak bana keyif  
veriyordu; evli ya da benim için çok genç veya çok yaşlı 
erkekler mesela. Eşcinsel ya da biseksüel olmadığıma ga-
yet emin olsam da hoşlandığım kadınlar da olmuştu. 
Hangi	anne	ve	eş	böyle	hislere	kapılır	ki?

Yaşım artık daha ilerlemiş, yazarlık işinden kazan-
cım bana entelektüel ve mesleki uğraşlarım konusunda 
bir nebze özerklik kazandırmaya başlamıştı. Terapistleri, 
çocuk sahibi açık fikirli kadın arkadaşlarımla uzmanları 
sorguladım ve yeniden antropolojiyle primatolojiye, özel-
likle de feminist antropologların yazılarına ve kadınlar 
tarafından yürütülen, oyunun kurallarını baştan yazan 
seks araştırmalarına döndüm. Kadınlar	 için	 cinsel	 olarak	
normal	olan	neydi?	Sadık	kalmak	neden	bu	kadar	zordu?

 Sorularımın listesi uzayıp gidiyordu, bilmek istiyor-
dum. Aldatan kadın kimdir?	Neden aldatır? Onun ihaneti-
nin altındaki motivasyonlar, bir erkeğinkinden farklı mı-
dır? Gerçekten aldatan bir kadını, aldatmayı sadece düşü-
nenlerden ayıran nedir? Yoldan çıkan kadınlar ihanetleri-
ni nasıl deneyimler, hayatlarının geri kalanında bu ger-
çekle birlikte nasıl yaşarlar? Ve toplum olarak bizler, ne-
den bu kadınların kontrol altına alınmaları, ıslah edilme-
leri ve cezalandırılmaları gerektiğine; onlara bir şeylerin 
yapılmak	zorunda olduğuna ikna olmuş bir şekilde, çatma-
ya hazır hissediyoruz? Son olarak merak ettiğim aldatan 
kadınlardan öğrenebileceğimiz, kadın hasret ve arzula-
rından, “aldatan” kabul ettiğimiz bu kadınlara olan takın-
tımıza; ilişkilerin ve bağlanmanın geçmişi, bugünü ve ge-
leceğine dair daha büyük kapsamlı derslerin neler olabile-
ceğiydi.

Benim gençliğimden bu yana genç kadınların dünya-
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sında işlerin değişip ne hale geldiğini de bilmek istedim. 
Bir de bu değişikliklerin geniş bir yaş, sosyoekonomik 
grup ve kimlik yelpazesindeki kadınların yaşamlarını nasıl 
etkilediğini. Benim bu sözcükleri kaleme aldığım şu daki-
kada bile ayaklarımızın altındaki yeryüzü değişmeye de-
vam ediyor. #MeToo akımı ve ona karşı yükselen sesler 
kadının cinsel otonomisine dair anlatıların ne denli ipin 
ucunda olduğunu gözler önüne seriyor. Bu satırların ya-
zıldığı sırada medya, #MeToo’nun insani taraflarını iki 
muntazam kategoriye ayırarak bu akımın çerçevesini çiz-
meye devam ediyor: Kadınları mağdur ve suçlayıcılar 
(öyleler), erkekleri de ya kötü adamlar (bazıları öyle) ya da 
muhtemelen iftira atılmış hakiki mağdurlar olarak ikiye 
ayırıyor. Ancak bu indirgemeci çerçeve bana göre kadın-
ların #MeToo başlığı altında paylaştıkları öykülerin en 
can alıcı yanını dışarıda bırakıyor: Erkeklerin sözleri ya 
da davranışlarıyla, kadınlara seksin sadece erkeklerin ka-
rar yetkisinde bir eylem olduğunu söylemelerine izin yok 
artık. Harvey Weinstein, Matt Lauer ve Charlie Rose gibi 
erkekler kadınları güçsüz kılıp kendilerini güçlendirme-
nin bir yolu olarak, erkeklerin salt süs gibi duran kadınlar 
üzerinde hak sahibi olduğu ekolojiler düzenlemişlerdi. 
Öte yandan olumlu rızaya riayet etmeyen ya da gereken 
önemi vermeyen erkekler de kadının rızasının yolda kar-
şılaşılan bir engel, son derece ekstra bir durum olduğuna 
dair dünya görüşünü yansıtıyordu. Bu düşünce yapısında 
kadının arzusu işin aslını teşkil eden pastanın (yani erkek-
lerin isteklerinin) üstündeki kremadan başka bir şey değil-
di. Bu erkeklerin eylemleri, kadın cinsel eylemliliğini son 
derece etkin bir şekilde eziyordu. #MeToo öyle yapmıyor. 
“Ben senin cinsel arzularının uzantısı değilim,” yanıtını 
veriyor. Bu noktadan sonra da ileriki bir dalga geliyor: 
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“Bana cinsel tacizde, saldırıda bulunmak ve olurumu ala-
cak şekilde işbirliği içinde hareket etmemek artık olası se-
çenekler değil çünkü bunları yapmaya kalktığında bana 
verdiğin mesajı, seks istemek bana değil sana düşer mesa-
jını reddediyorum. Benim kendi cinsel arzularım ve plan-
larım var.” Bunları yazdığım şu anda bile bu sözcükleri 
söylemek çok tehlikeli ve karmaşık gelebilir. Bizim sığ ve 
indirgeyici medya kategorilerimize, kendilerini bu cüret-
kâr iddiayla karşı karşıya getiren düşünceye meydan oku-
yan kadınların başına neler gelir? Şimdilik en iyisi O’nu 
kadınların değil de erkeklerin istediğine dair o hantal, ko-
ruyucu ve aşina görüşün arkasına sığınmak.

#MeToo’nun, kadınları üzerine yığılacakları uzanma 
koltuklarına ihtiyaç duyan “kurban”lara çevirmesi husu-
sunda sıkıntılı ve zorlu süreçler yaşandı. Bir de rıza arayıp 
durmanın hiç romantik olmadığına ve flörtleşmenin so-
nunu getireceğine dair şikâyetler; #MeToo’nun kadınları 
arzu ve eylemlilikten yoksun bıraktığına dair de... Oysa 
bence #MeToo bunun tam olarak tersini yapıyor. Mantıki 
ufku kadın	merkezli seks ve cinsellik üzerinde düşünmeye, 
kadınların arzularına, hazlarına ve ayrıcalıklarına odak-
lanmaya başlamamız gerektiğini gösteriyor. Belki de önü-
müzdeki aylar ya da yıllar içerisinde #MeToo ve #Times-
Up yeni bir gerçeklik için gereken kültürel alanı sağlaya-
cak: Kadının cinsel yetkinliği. Biz kadınlar, cinsel keşifle-
rin heyecanının, baş döndüren neşesinin ve hazzının peşi-
ne düşmeye doğuştan itibaren erkeklerle eşit oranda yö-
nelmiş ve aynı zamanda da hak sahibi olduğumuzu kabul 
edebilecek miyiz? Zaten etmişsek, daha başka neler deği-
şebilir? Kadın cinselliğine dair bu “doğası” itibarıyla oto-
nom, kendinden emin ve maceraperest yeni bakış açısı, 
büyük resimdeki olaylar dizisini nasıl yeniden biçimlendi-
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rebilir? “Cinsel yetkinlik farkını” kapatmak ne anlama 
gelir? Sadakatsiz kadın pek çok açıdan ona yetişmemizi 
bekliyor. Her halükârda aldatan bir kadın bu işi bağlan-
ma, anlayış ve hata olmasın, tabii ki sekse yönelik güçlü 
bir salahiyet algısıyla yapıyor. 

Özçekimlerden tutun da nerede olursanız olun daki-
kalar içinde cinsel partner bulmaya yardım eden kadın 
dostu Bumble ve Pure gibi uygulamalara kadar kısmen 
sosyal medya ve teknolojinin de –aldatan tüm kadınlara 
değilse de, kendi cinsel kaderimizi yazıp kendi hikâyele-
rimizin başkahramanı olan kadınlara doğru– bir değişim 
söz konusu. (Pure’un reklam sloganı “sorunlar terapistler 
için; Pure ise eğlence...” iken giriş sayfasında da, “Sonra-
sında birbirinizi hiç tanımıyor gibi yapın, aramak yok, 
mesaj atmak yok, dışarıda yanına gitmek yok” yazıyor.) 
“iPhone aldıktan sonra bütün hayatım değişti,” demişti 
bana 20’lerindeki bir kadın. “Artık ekranımda parlayıp 
duran mesajlarla uğraşmak zorunda değildim. Ya da Fa-
cebook’umda herkesin görebildiği yorumlara veya erkek 
arkadaşımın şöyle bir bakıp, ‘İkide bir yazdıklarını beğe-
nen şu çocuk kimin nesi?’ diyebileceği tweet’lere. Artık 
uzun süredir görmediğim insanlarla yeniden bir araya 
gelebilmek için Snapchat, Instagram gibi uygulamaları 
kullanabiliyordum, kaçamaklarımı ayarlayabilmek için 
de.” Bu teknolojiler kadınların içinde yaşadığı cinsel eko-
lojiyi değiştiriyor. Mesela az önce sözünü ettiğim bu genç 
kadın birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş, mahalledeki er-
keklerin kadınlara “göz kulak olduğu” bir Dominik ce-
maatinde yaşıyor; uygulamalar işte bunu zorlaştırıyor. 
Aynı zamanda içinde bulunduğumuz dijital çağda neyin 
aldatma sayılacağı konusunda kafalarda oluşan soru işa-
retlerine de geri dönmemizi gerektiriyor. Sanal seks? 
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Flörtöz mesajlar? Fiziksel birliktelik olmaksızın atılan 
mahrem e-postalar? Biraz daha gelecekte, tıpkı erkekler 
için olduğu gibi kadınlara özel seks robotları da olur mu? 
Ne ister, ne bekleriz onlardan? Bu robotları kullanmak 
bizi sadakatsiz yapar mı?

Yeni bir dönüm noktası: Yaklaşık olarak son on yıl 
içinde doğan ve uzmanlara göre büyük ölçüde kadınlar 
tarafından yürütülüp sürdürülen çokaşklılık hareketi. Ay-
nı anda birden fazla kişiyle tüm tarafların bilgisi dahilinde 
bir arada olmak anlamındaki çokaşklılık açık evlilikler 
veya eş değiştirme gibi kadınlara yeni özgürlük alanları 
tanıyan bir seçenek. Ama aynı zamanda eski rol ve kalıp 
yargıları (stereotipleri) yinelemesinden, “çizgiyi aşan” ka-
dınların peşini uzun yıllardır bırakmayan aynı sosyal 
damga, slut-shaming1 ve kişiler arası şiddet biçimleri şeklin-
de gün yüzüne çıkarmasından söz etmek de mümkün ola-
bilir mi? Bir noktada eski partneri ve yeni partneriyle be-
raber aynı evde yaşadığı ancak “çifte ilişki” ya da “mé	nage	
à	 trois” yaşadığını reddettiği ifade edilen Tilda Swin ton 
gibi çeşitli imkânlara sahip, gücü elinde tutan ya da ünlü 
bir kadın belki aynı anda iki farklı erkekle yakınlaşmış ol-
mayı kazasız belasız atlatabilir. Peki ya ortalama gelir dü-
zeyine sahip sıradan kadınlar? Ya da cinsel yaşamları, ar-
zuları ve tercihleri uzun süredir olağanüstü bir denetim ve 
sosyal kontrol mekanizması gözetiminde olan, beyaz ol-
mayan kadınlar? Çokaşklılık onların da yaşamlarını de-
ğiştirecek mi?

Y kuşağının gitgide yükselen bir oranda kendisini 

1. Birini, özellikle de bir kadını toplumsal cinsiyet rollerine ve genel kabul görmüş 
kurallara uygun görülmeyen cinsel duygu, davranış ya da arzuları yüzünden suçla-
mak, aşağılamak veya utandırmak. (Ç.N.)
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“ikili-ötesi” (bugüne kadar yaşamlarımızı tanımlayan ve 
anlam veren, heteroseksüellik-homoseksüellik, erkek-ka-
dın, sadık-sadakatsiz gibi kesin zıtlıkları reddeden) olarak 
tanımladığı bu bağlamda “kadın ihaneti” ne anlama ge-
liyor ki zaten? Konuştuğum insanlar içinde yirmili ve 
otuzlu yaşlarında olanlardan pek çoğunun, “İkili deği-
lim,” demesi beni şaşırtmış, günümüzde bu denli çok in-
sanın bu şekilde yaşadığını görünce etkilenmiştim.

Son olarak bu kitap Psikolog Lisa Diamond tarafın-
dan, çoğu kadında görülen ve cinsel yönelimleri dışında 
çekimler hissetmeyi, bazen de bu çekimler sonucunda 
eyleme geçme eğilimini ve bu gerçekliğin toplumsal ola-
rak gitgide daha fazla kabul edilişini ifade etmek üzere 
öne sürülen bir terim olan “kadın cinsel akışkanlığı” kav-
ramına da bir göz atacaktır. Ye,	Dua	Et,	Sev’in yazarı Eli-
zabeth Gilbert en yakın arkadaşı olan bir kadın için ko-
casını terk ettiğinde sadece ezber bozmakla kalmayıp 
günümüzde kullandığımız betimsel kategorilerden çok 
daha esnek bir biçimde aşk yaşayan kadınların profiline 
de uyum sağladı. Kadınların cinsel akışkanlığı evlilikleri-
mizi, gönül ilişkilerimizi, kaçamaklarımızı ve arkadaşlık-
larımızı nasıl etkiler? Kocasıyla olmaktansa başka bir 
kadınla olmayı tercih edeceğini keşfeden bir kadın, “al-
datmak”ta mıdır?

Sohbetten sohbete, makaleden makaleye, uzmandan 
uzmana hem kadın hem de cinsel olarak otonom olmaya 
dair zihnimde oluşan resmi zenginleştiren pek çok şey 
öğrendim ve arkadaşlarımın, röportaj yaptığım kişilerin 
ve bizzat kendimin söz konusu cinsel arzular, fanteziler 
ve bazı durumlarda da aktiviteler konusunda hastalıklı 
olduğumuza dair şüphelerim yavaş yavaş ortadan kalktı. 
Bütün bu öğrendiklerim bir çift ya da ilişki içinde olma-
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nın tek bir doğru ya da iyi biçimi olduğu yönündeki kök 
salmış ve gün yüzü görmemiş varsayımımla da muhale-
fet ediyordu. Bu kitap için röportaj yaptığım uzmanlar ve 
katılımcılar, taradığım literatür, yaptığım sa ha çalışmala-
rı ve başkalarının benimle paylaştığı anekdotlar kadınla-
rın kendilerini cinsel olarak tek bir kişiye saklamayı nasıl 
ve neden reddettiklerine, ya da sadece bunu reddetmek 
istemelerine, yaşamlarını bu şekilde nasıl sürdürdükleri-
ne ve sadık olmanın ne anlama geldiğine dair yepyeni bir 
algı geliştirmeme neden oldu.
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Rızaya dayalı tekeşli olmama konulu, tüm gün sürecek 
bir atölye çalışmasına giderken ne giyeceğimden bir türlü 
emin olamadım.

Manhattan’da insanı hayal kırıklığına uğratan, yağ-
murlu ve beklenenden soğuk bir bahar sabahıydı. Katıldı-
ğım program ruh sağlığı uzmanları için tasarlanmıştı ama 
benim gibi 190 dolarlık kayıt ücretini ödeyen meraklı ya-
zarlara ve sade vatandaşa da açıktı. 

Gardırobumun önünde dikilmiş, sınırlı sayıdaki seçe-
neklerimi gözden geçirirken belki de gereksiz yere önemsi-
yordum. Ancak insanın derinden hissettiği, yalnızca mü-
nasip bir şeyler giyme değil aynı zamanda münasip olma, 
aynı zamanda biraz da başkaldırma	 ihtiyacı bana kendi 
kendimizle tekeşlilik konusunda yaptığımız bütün pazar-
lıkları hatırlattı. Önümdeki bluzlara, pantolonlara, elbise-
lere bakarken hem verdiğimiz irili ufaklı ödünleri hem de 
tüm zamanların en büyük değiştokuşunu, yani çift olma-
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nın güvenliği uğruna baş döndürücü cinsel otonomi ve 
hür iradeden vazgeçişimizi düşündüm. Bu muamma, yani 
ötekiler evrenini arzulayan parçamı, çocuk yetiştirmek, iş 
güç sahibi olmak ve Senin, benim Biricik Sevgilimin, biz 
beraber değilken neler yaptığına takılıp kalmadan geceleri 
rahatça uyuyabilmek yetisi karşılığında bastırmak zorun-
da kalışımın muamması, Freud’un Uygarlığın	Huzursuzluğu 
ve ömür boyu eşleşme alanında yazılmış pek çok eserin 
güm güm atan kalbidir. İstikrar adına libidondan feragat 
et, ya da onu evcilleştir. Bir şekilde bunun türlerin gelişi-
minde zorunlu bir evre; olgunluk ve sağlığın nişanesi oldu-
ğunu ve kadınların bu konuda pek zorlanmayacağını zira 
“doğalarında” bunun yattığını farz ediyoruz.

Cinsiyet ve arzuya dair bütün örtük varsayımlarıyla 
beraber bu tavizin etrafından dolanabileceğimiz bir yol 
var mıydı? Belki bugün, bunun üstesinden gelmeye çalışan 
insanlardan yeni bir şeyler öğrenecektim. Onları –açıkça 
ve gönüllü olarak tekeşli olmayanlar ve onları destekle-
meye gelenleri– siyah seksi tulumlarını giyip pilot gözlük-
lerini takmış; sinsi, kendini savunmada marifetli, fazla-
sıyla çevik ninjalar olarak hayal ediyordum. 

Çiçekli bir bluz, kırmızı bir manto ve siyah kot pan-
tolonda karar kıldım. Son anda bir de kırmızı ruj sürdüm 
çünkü günlerden cumaydı ve –her ne kadar ne zaman 
birine söylerken dil sürçmesiyle “rızaya dayanmayan te-
keşlilik” desem de– “rızaya dayanan tekeşli olmama” ko-
nulu bir atölye çalışmasına gidiyordum. 

Yine bir defasında muhabbet ederken işleri böyle 180 
derece tersine çevirdiğimde psikanalist bir arkadaşım şa-
kayla karışık, “Nasıl da her	 şeyi	ortaya seriverdin,” diye 
beni iğnelemekten geri durmamıştı. Çok yoğun bir prog-
ramı olduğu için kendisi atölyeye kayıt olamamıştı. “Be-
nim için de bol bol anonim karşılaşmalar yaşa,” yazmıştı, 
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yine aynı sebepten katılamayan bir başka ruh doktoru 
arkadaşım, partner değiştirenlere yardım eden ruh dok-
torlarını onlarla ve seks bağımlılarıyla bir tutarak. O 
günkü misyonumu anlattığımda edebiyat ajanım koca-
ma yalandan bir sempati gösterisiyle, “Zavallı Joel,” di-
yerek dalgasını geçmişti. Uzun aylar boyunca insanlarla 
konuşmalarım esnasında adına ister ihanet, ister hafif-
meşreplik, istersek de tekeşli olmama durumu diyelim, 
cinsel olarak kendini tek bir kişiyle sınırlamama durumu-
nun aşağı yukarı herkesi eşit oranda büyülediğini ve bo-
calattığını öğreniyordum. 

Bir de kurcalamak, okumak, röportajlar yapmak ve 
sadece kadın olmaktan dolayı, sadık olmayan bir kadın	ta-
hayyülünün bütün cenahlarda hâlâ tüyleri diken diken 
ettiğini, tansiyon çıkardığını ve öfke uyandırdığını da bili-
yordum. Sosyal muhafazakârlar için kadınların aldatma-
sı, aldatmanın cinsel olarak canın ne isterse yapmak şek-
linde genelde erkeklere tanınmış bir ayrıcalık olmasından 
hareketle, toplumsal dokudaki daha geniş çapta çöküş ve 
bozulmaların habercisiydi. (Kadın cinselliği konusunda 
bir yazı kaleme aldıktan sonra kendisini “gelenekçi bir 
medya kişiliği” olarak tanımlayan birinden, “Ma dam: Ne 
kadar da yozlaşmış, zavallı bir kadınsınız. Batı’nın neden 
çöküşte olduğunu merak etmeye gerek yok, aynaya bak-
sanız yeter,” diye bir e-posta almıştım.) İlericiler, özellikle 
de kendilerini “seks pozitif ” olarak tanımlayanlar arasın-
da kadının cinsel hür iradesine müsamaha gösterilebilir, 
hatta bu durum övgüyle teşvik dahi edilebililir. Ancak on-
ların dünyasında da partneri dışında biriyle ilişki yaşayan 
bir kadının bu eylemine “hür ira de”den çok daha kötü 
yakıştırmalar yapılması hâlâ olası. (Hem Bernie Sanders 
hem de Trump’ın destekçilerinin temcit pilavı gibi ısıtıp 
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ısıtıp saplantılı Hillary nefretlerini ortaya dökmeleri, sol 
cenahın genel olarak kadın otonomisi söz konusu oldu-
ğunda patlamaya, sağ cenah kadar meyilli olduğunu gös-
teriyor.) Bu sırada “açık” tekeşli olmama savunucularının 
çoğu şeffaflığın en iyisi olduğuna, ne kadınların ne erkek-
lerin aldatmasının etik olmadığına inanır. Ama tarih ve 
ideolojinin eklemlenmiş katmanlarıyla bu görünüşte ay-
dınlanmış düzenlemeler dahilinde bile, yakalanmamaya 
çalışarak etrafta dolaşan ve yalan söyleyen bir kadının	ken-
disini gizleyecek bir örtüye gereksinim duymadığı bir alan 
yaratmak epey zordur. Kendisini açık sözlü ya da gizli 
saklı, cinsel olarak tek bir kişiye sınırlamayan kadınlara 
dair herkesin bir görüşü olduğunu anlamıştım.

Çalışmalarım hakkında konuşmak, kokteyl partile-
rindeki münasebetsizlik katsayısını artırıyordu. Kimileri 
kadın ihaneti konusunda bana sorular sormaya ve bu ko-
nuda fikir alışverişinde bulunmaya istekliydi. Bazı durum-
larda da sohbet bir anda kesiliyordu. Birkaç rahatsız pay-
laşımın ardından insanlara “kadın otonomisi” üzerine bir 
kitap yazdığımı söylemenin daha kolay olduğuna karar 
verdim. Konuyu gerçekten tartışmak istemeyenleri kur-
tarmak adına, rahatsız edici bir hakikate dair yarı-gerçek 
bir ifade kullanmak temkinli ve nazik bir yöntem gibi gö-
ründü bana. Ve tabii “S” harfiyle başlayan o sözcüğü söy-
lediğim anda bana yönelen hiddet ve yargılamadan ka-
çınmak adına da. Sanki bunun yerine geleneksel danslar 
hakkında yazmama yeterli sebep teşkil edecekmiş gibi 
birden fazla asık suratlı erkekten “bazılarımız ihanete uğ-
rayan taraf  olduk ama” cümlesini duydum. Çalışma ala-
nımı dürüstçe ifade edebildiğim ve fikirlerine güvendiğim 
bir iş arkadaşım masasının arkasından bana bakıp, “Tanı-
dığım bir psikiyatrist bana aldatan bütün kadınların deli 
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olduğunu söyledi,” dedi. Bir akşam yemeği davetinde o 
âna kadar inanılmaz cazibeli görünen bir çift terapistine 
tekeşli olmama hakkındaki görüşünü sordum. Ağzından 
tükürükler saçarak, “O insanlar... hasta!” dedi. Etrafında-
ki tahsilli, en telektüel, saygın ve nazik kimseler de “hasta-
lık” ve “dengesizlik” sözcüklerini bol bol kullanarak ken-
disiyle hemfikir oldular. Bir kadın bana, “O sağlıklı insan-
larla çalışıyor, sizin çalışma alanınız ise hastalar,” demişti 
dostça, bu herkesçe malummuş gibi. Üstelik bir de bu 
dostane bir topluluktu. Kadın arkadaşlarım ve tanıdıkla-
rımla çalışma alanım hakkında konuştuğumda sıklıkla zo-
runlu tekeşliliğin feminist bir problem olduğu ve kadının 
cinsel otonomisi olmaksızın genel olarak kadın otonomi-
sinden bahsedilemeyeceği kavramlarıyla karşılaşıyordum. 
Karşılığında hevesli bir kabulden bütünüyle kafa karışık-
lığına (tekeşlilik ve ihanetin feminizmle ne alakası vardı 
ki?), ihanet eden kadınların “hasarlı”, “bencil”, “kaşar” 
ve iç lerinde en sevdiğim, “kötü anne” olduklarına dair it-
hamlara kadar her şeyi görebiliyordum. Kendilerini femi-
nist olarak tanımlayan kimselerden.

Ancak şimdiye kadar çalışma alanımdan bahsetti-
ğimde aldığım en yaygın tepkiler, “Peki sen	neden bu	ko-
nuyla	bu kadar ilgilisin?” ve “Çalışmaların hakkında kocan	
ne düşünüyor?” oldu. Ses tonları bariz bir meraktan it-
hama kadar değişmekte, ima ise apaçıktı: Kadın ihaneti-
ni araştırma konusu edinmek beni en azından vekâleten 
sürtük yapmıştı.

Ancak bugün bu atölyedeki insanların farklı olacağı-
nı farz ediyordum.

“Tekeşli Olmayan Çiftlerle Çalışmak” Midtown West 
ile Chelsea’nin arasında bir muhitte, alelade bir aile hizmet-
leri merkezinde gerçekleştirildi. (Buranın Manhattan’ın 
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19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında eğlence mer-
kezi olarak şehrin genelevlerine ev sahipliği yapan, za-
manında “The Tenderloin”1 olarak anılan yer olduğunu; 
içinde bulunduğumuz binanın yer aldığı sokakta da ön-
celeri bir dizi genelevin bulunduğunu sonradan öğren-
dim. Bu bölgeye Reformistler “Şeytanın Sirki” ve “modern 
Gomora” derlermiş.) Merkezin binası bir suşi restoranıy-
la toptan çanta satışı yapan bir dükkânın yanındaydı. Bir 
yıl kadar önce aynı etkinlik dizisinden başka bir konuş-
maya (“Şehirde Seks Terapisi”) katılmış olduğum için 
etrafımın sertifikasyon kredilerini toplamaya çalışan ve 
mesleklerini icra ederken karşılaşmaları olası sorunlara 
yönelik en iyi yaklaşımları uzmanından öğrenmeye gelen 
terapistlerle sarılı olacağını biliyordum. Rızaya dayanan 
tekeşli olmama durumu hakkında da bildiğim bir şeyler 
vardı: Konu tekeşli olmak istemediği gibi bu konuda ya-
lan söylemek de istemeyen insanlarla ilgiliydi. Konuşma 
muhtemelen “rıza gösteren yetişkinler” üzerinde döne-
cekti ki bu da kulağa aynı anda hem seksi hem de biraz-
cık itici, fazla bilimsel geliyordu.

Programın organizatörlerinden şık, kısa ve kır saçlı, 
enerjisi yüksek, arkadaş canlısı bir psikoterapist olan Mic-
hael Moran’a kayıt yaptırırken, geçmiş yıllarda, genellik-
le tekeşli olmayan kendileri için az çok malum olan eş-
cinsel erkeklerle çalıştığını, son zamanlarda ise hem ken-
di danışanlarının hem de genel olarak sallantıdaki tekeş-
liliklerine yönelik çözümler arayan heteroseksüel çiftlerin 
sayısında artış gözlediğini öğrendim.

Ayaküstü sohbet ederken ağzımdan, “İnsanların ömür 
boyu bir arada kalmaya söz verip evlenmeleri, cinsel ola-
rak kendilerini birine saklama meselesini hiç tartışmaya	

1. Fileto. (Y.N.)
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bile açmamaları hayli inanılmaz,” diye bir cümle çıktı ve 
çıkar çıkmaz da fark ettim ki ben de eşimle cinsel olarak 
kendimizi birbirimize saklama meselesini hiç tartışmaya	
bile açmadan bir ömür beraber olmaya söz verip evlen-
miştim. ABD genelindeki çoğu heteroseksüel çift için te-
keşlilik ve evlilik birbirine anahtar ve kilit gibi uyan kav-
ramlardır. Ya da kavramlar idi. Ya da belki hiçbir zaman 
değillerdi. Aylar süren araştırma ve röportajlarımın, New	
York	Times’ın kapağında “Açık Evlilikler Daha mı Mut-
lu?” gibi başlıklar görmemin, Etek Kulübü partilerinde 
heteroseksüel oldukları bilinen ve çoğunlukla erkeklerle 
evli kadınların gelip de bir kereliğine kadınlarla birlikte 
olduğuna tanık olmamın ve çokaşklılık camiasını bir ara-
ya getiren Açık Aşk kokteyl partileri gibi etkinliklerdeki 
sohbetlerimin ardından artık emin değildim. İşler değişi-
yordu, ama zor olan bunun ne kadar, ne hızla ve ne ölçü-
de bir değişim olduğunu kestirmekti. Sonuçta işaretler 
şaşırtıcı bir şekilde çelişkili de olabilir. Örneğin tek bir niş 
olarak ele alırsak televizyonda tekeşli olmamayı konu 
alan dizilerde hızlı bir artış yaşanıyor. Bunlara örnek ola-
rak Show time’da yayınlanan Polyamory:	Married	and	Dating	
[Çokaşklılık: Evli ve Sevgilili], TLC’de yayınlanan, dört 
eşiyle birlikte yaşayan bir adamı konu alan Sister	Wives	
[Kardeş Eşler], HBO’da yayınlanan You,	Me,	Her	[Sen, 
Ben, O] ve New York’ta yaşayan, eşinden boşanmış genç 
bir kadının farklı çiftlerle ilişki seçeneklerini keşfetme sü-
recini konu alan internet dizisi Unicornland	[Tek Boynuzlu 
At Diyarı] gibi yapımları saymak mümkün. Sonra bir de 
karşımıza bir kontrpuan çıkar: 17 sezonluk başarılı yapım 
Cheaters	[Aldatanlar]. Bu sonuncu şovun olayı karşı konu-
lamayacak derecede basit, gizli kameranın çok da gizli 
olmayan bir hali: “Aldattığından şüphe edilen partnerin 
peşine bir gözetleme ekibi tak ve şahsı töhmet altında bı-
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rakabilecek kanıt niteliğinde videolar topla. Kanıtları iz-
ledikten sonra artık sadakatsiz partnerle yüzleşip yüzleş-
memek aldatılan tarafın seçimine kalsın.” Bu programla-
rın listesi bir çelişkiyi de gözler önüne seriyor: Ülkemizin, 
“sadakat”in yeniden tanımlanmasını gerektirecek itkilerle 
karşı karşıya kaldıkça onu mutlak suretle sürdürmek ve 
dayatmak üzerine yaptığı bitmek bilmeyen vurgu.

Herhangi bir kitapçıdaki “ilişkiler” bölümünün raf-
larına göz atmak nelerin döndüğünü anlamaya yeter. 
Seni	Nasıl	Affedebilirim?, Kaçamağı	Geride	Bırakmak, İyi	İnsan-
lar	Kaçamak	Yapınca	(ki bu başlık genelde iyi insanların ka-
çamak falan yapmadığını düşündüğümü zü ima etmek-
te), İhanet	 Sonrası	 Stres	 Bozukluğunu	 Atlatmak	 gibi kitaplar 
uzun süredir bu reyonlardaki hâkimiyetini sürdürüyor. 
Ancak son zamanlarda, söz konusu tekeşlilik ve aldatma 
olduğunda biz Amerikalıların saplanıp kaldığı Ulu Tesli-
miyet/Ulu İhanet hikâyesine alternatif  sağlayan kitaplar 
da mevcut. Tristan Taormino’nun Opening	Up:	A	Guide	to	
Creating	 and	 Sustaining	 Open	 Relationships [Açılmak: Açık 
İlişki Kurma ve Sürdürme Rehberi]	yıllardır yüksek satış 
grafiğini koruyor. Tıpkı tekeşlilik dışında seks yapmak is-
teyen bir kadına ilkeli ya da dahası erdemli	bir şekilde bu 
işin nasıl yapılacağını anlatan (ve bana 20’lerindeki bü-
tün boşanmış arkadaşlarım okuyormuş gibi gelen) The	
Ethical	Slut [Etik Sürtük] gibi. The	New	Monogamy’de [Yeni 
Tekeşlilik] cinsel olarak kendini tek bir kişiye saklama 
noktasında sorunlar yaşayanların gurusu Tammy Nelson 
tekeşliliği, tıpkı yoga gibi bağlılık gerektiren, çoğu zaman 
pratiği zor bir uygulama	olarak ustaca yeniden betimliyor. 
Aynı zamanda tekeşliliği “porno izleyemezsin, o da aldat-
mak sayılır”dan “başkalarıyla yatabilirsin ama bizim iliş-
kimiz ilk sırada gelir”e kadar her şeyi kapsayan bir sürek-
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lilik olarak ele almamız gerektiğini de ifade ediyor. Psika-
nalistler Michele Scheinkman ve Stephen Mitchell’ın ça-
lışmalarının yanı sıra Esther Perel’in Mating	 in	 Captivity	
[Esarette Çiftleşmek]	ve The	State	of 	Affairs [Kaçamaklar 
Devleti]	kitapları da partnerlerimizin bizim her şeyimiz; 
çocuğumuzun ebeveyni, eşimiz, sırdaşımız ve âşığımız ol-
malarına dair beklentimizi mercek altına alıyor. Scheink-
man bu “her şey birden olma” meselesini halledemediği-
mizde evlilikte ba şarısız olduğumuzu varsaymaktansa, 
evliliğin bütün ge reksinimleri gideremese de bazılarını 
giderebileceğinin anlaşıldığı Avrupa ve Latin Amerika’da 
görülen “parçalı model” evliliği düşünebileceğimizi ifade 
ediyor. Bu bağlamların bazılarında kaçamaklar ve evlilik 
farklı alanlar olarak karşımıza çıkıyor, kaçamaklar “pato-
lojik” olmaktan ziyade “şahsi” olarak ele alınıyor. Scheink-
man kaçamağın	 50	 eyaleti	 ve partnerlerimizle aramızda 
olup bitenleri çözmeye çalıştığımız terapi seanslarında 
varlığını sürdürdüğü gözlenen “dogmatik sıfır sır politika-
sı” adını verdiği durumu eleştiriyor. 

Kendini ömür boyu tek bir kişiye saklama fikrinin 
yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğine dair düşün-
ce sistemimizde gerçekleşen bu güncel değişimi tasvir et-
mek istercesine Amerika’daki zorunlu tekeşlilik ikiyüzlü-
lüğünü sivri dille eleştiren eşcinsel seks ve ilişki danışmanı 
Dan Savage, çiftin birbirine bağlı olduğu fakat başkala-
rıyla denemeler yapmaya müsaade eden ilişki biçimi için 
“tekeşlimsi” terimini kullanıyor. Savage, tekeşliliğin zor 
zanaat olduğunu, alternatiflere ihtiyacımız olduğunu ve 
geyler Yukarı Batı Yakası ve tüm San Francisco’yu nasıl 
nezihleştirdilerse, heteroseksüeller için tekeşli olmama 
durumunu da nezihleştireceklerini öne sürüyor. Peki ger-
çekte tekeşliliğin inşa ettiği bu eve yapılan renovasyonlar 
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ne kadar yaygın? 2000 yılında uzmanlar istatistiksel ola-
rak temsilî sayılan, birlikte yaşayan, evli, Amerikalı yetiş-
kin örnekleminden topladıkları verilere göre katılımcıla-
rın yüzde 95’inin partnerlerinin tekeşli olmasını bekle-
diklerini, partnerlerinin de kendilerinden bunu bekledi-
ğini düşündüklerini bildirdi. Avustralyalı araştırmacılar 
da 2014 yılında bununla neredeyse birebir uyuşan bir 
istatistik ortaya koydular. İhanet konusunda kapsamlı ça-
lışmalar yapan sosyolog Alicia Walker, sosyoseksüel çevre-
de gözlenen değişimlere rağmen “çalışmalar ve anketler-
de sürekli olarak Amerikalıların ne sebepten olursa olsun 
aldatmayı asla onaylamadıkları sonucunun elde edildiği 
... [ve] kavramın üzerindeki kültürel baskının, kimsenin 
aldatıldığını itiraf  etmek ya da aldatmanın o kadar da 
kötü bir şey olmadığını düşündüğünü açıkça söylemek 
istememesine yol açacak kadar güçlü olduğu” gözlemin-
de bulundu. Acaba huzursuz ama heyecanlı Tekeşlimsi 
mahallesinde günün birinde bir Starbucks ya da Buga-
boo pusetleri olur mu?

Merak ettim. Bir sebepten atölyeye giderken alyansı-
mı takmamaya karar verdim ve şehir merkezine olan yol-
culuğum esnasında yüzüğümü kotumun cebine attım. 
Şimdi o kendini kalçama batmak suretiyle belli ediyordu; 
Moran diğer katılımcıların kaydını tamamlarken, ben de 
kahve, çay ve portakal dolu bir masanın etrafında boş 
boş dolanan onlarca terapistin arasına katılıyordum. 
Odanın en önünde baş konuşmacı, lisanslı aile ve evlilik 
terapisti Mark Kaupp oturuyordu. Kendimi tanıttığım 
anda elimi sıkmak için ayağa fırladı, kendisinin ve benim 
çalışmalarımızdan bahsederken de başını sallayıp cana 
yakın bir şekilde gülmeye devam etti. California’da bü-
yüyen Kaupp (ki sonradan San Diego Devlet Üniversite-
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si’nde yüksek lisans ve doktora programlarında çift tera-
pisi derslerini verdiğini ve aynı zamanda sağlam bir özel 
çalışma yaşamının da olduğunu öğrendim) uzun, ince ve 
dost canlısı bir tipti. Parlak mavi, kısa kollu ekose gömle-
ği ve gri pantolonuyla spor ayakkabılarının üstünde yük-
selip inerken bana içlerinde büyüdüğüm Orta Batılıları 
(eğer enerjilerini birbirine duygusal, romantik ve cinsel ola-
rak bazen ömür boyu bağlanan ikiden fazla kişiye, “üçlü” 
ve “dörtlü”leri desteklemeye adamış olsalardı) anımsatan 
nazik, coşkulu bir hevesi vardı. 

Biz yerlerimizi alıp Kaupp konuşmasına başlayınca 
tıpkı babam gibi onun da kadınlara “kızlar” diye hitap et-
tiğini ve çok fazla “hoppala” dediğini fark ettim. Ama ba-
bamın tam aksine o karşımda şöyle şeyler söylüyordu: “Bir 
kız beni arayıp kendi ‘yaşam tarzındaki’ –ki burada eş de-
ğiştirenleri kastediyordu– insanlara terapi yapmanın be-
nim için uygun olup olmadığını sordu. Elbette dedim!” 
Ardından, “Ofisimde köpeğiminkinden başka bir fotoğraf  
bulundurmuyor ve danışanlarımın dikkatini kendi seçim-
lerimle dağıtmak istemediğim için seanslarımda alyansımı 
takmıyor olmakla birlikte, eski ya da şu anki bir danışa-
nımla karşılaşmamak adına eşcinsellere özgü bir çıplaklar 
plajına gidemiyor olmak belli bir noktada artık canımı fena	
halde	sıkmaya başlamıştı!” gibi açıklamalar yapıyordu. Üs-
telik bunu öyle pragmatik, etkileyici bir tonla yapıyordu ki 
kendinizi, sanki sizin de böyle fikirleriniz varmış ve bizzat 
siz de kendinizi kısıtlamaktan fena	halde	sıkılmaya	başlamışsı-
nız gibi otomatikman onaylar bir şekilde başınızı sallarken 
buluyordunuz. Kaupp coşkulu, ikna kabiliyeti yüksek bi-
riydi ve cana yakın olmakla birlikte belki de kendini sürek-
li geri plana çekmesi ve kolayca kıkırdamaya başlayıver-
mesi nedeniyle belli belirsiz şaşkın bir yanı da vardı. Tüm 
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bunlar, engin klinik tecrübesi ve –alanda çalışanların çoğu 
için bir yanlış anlama ve gizem perdesinin altında kalan– 
evlilik ve aile terapisi kategorisine olan etkileyici bağlılığıy-
la ters düşüyordu. Kaupp aslında uzmanların uzmanı di-
yebileceğimiz, hocalara hocalık eden biriydi. 

Kaupp, çok satanlar listesinde görebileceğimiz Hold	me	
Tight [Bana Sıkı Sarıl]	kitabının yazarı Dr. Sue Johnson’ın 
önderlik ettiği bir psikoterapi yöntemi olan EFT (Duygu 
Odaklı Terapi) sertifikasına sahip. Bu terapi tekniğinin 
amacı çiftlerin birbirleriyle sağlıklı ve güvenli bir duygusal 
bağ kurmalarına yardımcı olmak. Bu düşünceye göre, bu 
terapi yalnızca yakın ilişkilerimizi geliştirmekle kalmayıp 
aynı zamanda bizzat kendi benliklerimizi de iyileştiriyor. 
Kaupp’un hayran olduğu Johnson, Kaupp için işleri bi-
raz karmaşıklaştırarak tekeşliliğin sağlıklı bağlanmayı 
güçlendirdiğini, tekeşli olmamanın da dolayısıyla bağ-
lanmayı sekteye uğrattığını ifade ediyor. Tüm sıcakkanlı-
lığı bir yana, kendisini cinsel olarak tek bir kişiye sakla-
mamayı seçenlerin ateşli bir destekçisi olan Kaupp aynı 
zamanda son derece de sivri dilli. Bugün de işe buradan 
koyulmakta hiç zaman kaybetmedi.

“Çoğu terapist, size çiftlerle rızaya dayalı tekeşli ol-
mama üzerine çalışmanın Titanic’in güvertesindeki şez-
longları düzenlemeye çalışmak gibi olduğunu söyleye-
cektir,” dedi bize. Ülkedeki çoğu, muhtemelen de odada-
ki birden fazla klinisyenin taklidini yapıp kollarını histri-
yonik bir biçimde sallayarak, “Tekeşli olmamak işe yara-
maz! Sizi bitirir!” diyordu. Tekeşli olmamanın işe yaradığı 
kişilerin muhtemelen yardım için terapistlere gelenler ol-
madığının altını çizdi. Terapistlerin kendilerini eğitmek 
ve bakış açılarını zenginleştirmek için genel olarak dışarı 
çıkıp insan topluluklarının içine, özel olarak da tekeşli ol-
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mayan toplulukların içine karışmaları gerektiğine inan-
dığını belirtti. Çok büyük olasılıkla tekeşli olmayan vaka-
ları sadece bir kriz durumu içinde görüyorlar, bu da me-
seleye olan bakışlarını çarpıtarak gereksiz bir negatifliğe 
yol açıyordu. Kaupp ısrarla, “Tekeşli olmamak gerçekten 
de işe yarayabilir,” diyordu.

Benim arkamda oturan, son moda giysiler içinde ha-
valı bir görüntüsü ve kıvırcık saçları olan bir terapist, 
“Bana hiç de öyle gelmiyor,” dedi sessizce.

Kaupp bizler için rızaya dayalı tekeşli olmamayı ta-
nımladı. Dediğine göre bu bütün müdahil partnerlerin 
başka kimselerle romantik ya da cinsel ilişkilere girmenin 
kabul edilebilir olduğunu onayladığı ilişki biçimleri için 
kullanılan şemsiye bir terimdi. Bu da bu terimi uzmanla-
rın açıklanmayan ya da rızaya dayanmayan tekeşli olma-
ma adını verdikleri, birinin partnerine haber vermeden ya 
da meseleyi onunla önceden tartışmadan aynı şeyi yapma-
sı anlamına gelen durumun tam tersi haline getiriyordu. 
Bizlere San Diego LGBT Topluluğu Merke zi’nde erkek 
eşcinsellerin çevrelerine açılmalarıyla ilgili bir grubun yö-
neticisi olarak geçirdiği zamandan söz etti. Daha sonra 
açık ilişkilerdeki gey danışanlarıyla yürüttüğü çalışmaları-
nı da tartıştık. Ardından bize, kendisinin bağlanma ve te-
keşli olmama durumuyla sürekli gelişen ilişkisini tarif  etti; 
şu anda partneriyle birlikte, kendisinin “Üçüncü” adını 
verdiği ve her ikisinin de ilişki kuracağı yeni birini ilişkile-
rine dahil etmeyi denemekte olduklarını söyledi. Bu 
Kaupp’un fikriydi ve bizlere o şu anda bu atölyeyi yürü-
türken partneri ile sözü geçen üçüncü kişinin San Diego’da 
birbirlerini tanımakta olduklarını ifade etti. Her şeyin yo-
lunda gittiğini umduğunu ve birazcık tedirgin olduğunu 
da sözlerine ekledi. Atölye boyunca dizüstü bilgisayarıma 
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notlar alıyordum ve tam da bu noktada büyük harflerle: 
“NASIL OLUYOR DA BU ADAM ŞU ANDA BURAYA 
KONSANTRE OLABİLİYOR?!” yazdım.

Kaupp bizden üç-dört kişilik gruplara ayrılmamızı 
istedi, ben de arka sıramdaki iki kadına katılmak için dön-
düm. Bir tanesi şu anda buradan başka bir yerde olmayı 
çok ama çok ister gibiydi, sürekli telefonuna bakıp duru-
yordu. Diğeri kıvırcık saçlı, tekeşli olmamaya şüpheyle 
bakan bir kadındı. Sonradan ayaküstü bir sohbette part-
nerini tanıdığım ve her ikimizin de ergen çocukları oldu-
ğu ortaya çıktı. Kaupp projeksiyon cihazından bir slayt 
yansıttı. Görmek için boynumu uzattım. Her biri soru 
işaretiyle biten dört madde vardı.

• Partnerinizi/eşinizi başka biriyle seks yaparken... ve 
bundan zevk alırken izlemek nasıl olurdu?

• Böyle bir durumda ne hissederdiniz?
• Bu cinsel ilişkiden zevk almalarından ne anlam çıka-

rırdınız?
• Peki ya âşık olurlarsa?

Geriye dönüp grubuma baktım. Sessizlik içinde ba-
kıştık. Bir an için, yeni biriyle seks yapma ihtimali, kişiler 
arası bir Serengeti gibi engin ve leziz olasılıklarla, muhte-
mel risklerle birlikte önümde açılıverdiğinde hissettiğim 
heyecan aklıma geldi. Ardından bir şeyleri yetiştirmeye 
çalıştığım, bulaşık makinesinin bozulacağının tuttuğu, 
üzerine oğullarımdan biriyle ilgili bir sorun için okula 
çağrıldığım, beni tamamen dize getiren günlerden biri 
gö zümde canlandı. Bu karışıma bir de akşam kocamı 
baş ka biriyle seks yaparken izlemeyi ilave ettim.

“Önce siz başlayın,” dedim tekeşli olmamanın işe 
yaradığına inanmadığını söyleyen kadına.
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