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J. M. COETZEE’NİN DÜŞMAN VE UTANÇ ADLI 

ROMANLARINDA SESSİZLİK, AİDİYET EKSİKLİĞİ VE 

TOPLUMSAL CİNSİYET 

Egemen Kepekçi 

ÖZ 

Bireylerin konuşma ve yazma gibi edimleri ile aidiyet hisleri ve deneyimleri 

birbirleriyle yakından ilgilidir. Ataerkil sistem bireylere dayattığı toplumsal cinsiyet 

pratikleri dolayısıyla sessizlik ve aidiyet konusunda onları etkisi altına almaktadır. 

Bu tezde dilin şekillendirici etkisi odak noktasına alınarak kişiliğin söylemsel inşası 

açıklanmış ve bireylerin toplumsal cinsiyet pratiklerinden dolayı yaşamakta oldukları 

sessizlik, konuşamama, konuşma hakkına sahip olamama ve bununla bağlantılı 

olarak aidiyet eksikliği deneyimleri J. M. Coetzee’nin Düşman ve Utanç isimli 

roman karakterleri analiz edilerek anlatılmıştır. Birinci bölümde söylem, ideoloji, 

toplumsal cinsiyet kimliklerinin inşası, performatiflik, şarkiyatçılık gibi dil ile 

yakından ilgili olan kavramlar açıklanmış ve bireylerin konuşma edimleriyle 

aidiyetlerinin birbirleriyle ilişkisi ortaya konmuştur. İkinci ve üçüncü bölümlerde, adı 

geçen iki romanın karakterleri bu bağlamda ayrıntıyla incelenerek bu deneyimlerin 

sebepleri, sonuçları ve etkileri ortaya konmuştur. Bu romanlar, cinsel yönelim ve 

toplumsal cinsiyetin yanı sıra, bireylerin içinde bulundukları ırksal, ekonomik, 

sınıfsal eşitsizlik biçimlerini de barındırdığı için seçilmiş ve söz konusu bu bağlamın 

analizi toplumsal cinsiyet konusu odak noktasına alınarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dil, Söylem, Sessizlik, Aidiyet Eksikliği, Toplumsal 

Cinsiyet. 
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SILENCE, LACK OF BELONGING AND GENDER IN THE 

NOVELS FOE AND DISGRACE BY J. M. COETZEE 

Egemen Kepekçi  

ABSTRACT 

Acts such as speaking and writing and the sense and experience of belonging 

are closely related to each other. Patriarchal system affects individuals with respect 

to their experiences of silence and belonging because of the gender roles that it 

imposes on them. In this thesis, the discursive formation of the subject has been 

explained with a focus on the shaping power of language and the experiences of 

silence and speechlessness as well as the lack of belonging caused by gender 

practices have been depicted through an analysis of the characters of the novels Foe 

and Disgrace by J. M. Coetzee. The first chapter explains some concepts closely 

related to language such as discourse, ideology, formation of gender identities, 

performativity and orientalism while also stating the relation between acts of 

speaking and belonging. The second and third chapters study in detail the characters 

of the mentioned novels in this context and demonstrate the causes and effects of 

these experiences.  These novels have been chosen because they include different 

forms of inequality related with race, economy, class as well as sexual orientation 

and gender that the individuals experience and suffer and the analysis of the 

mentioned context has been made with a special focus on gender. 

 

Keywords: Language, Discourse, Silence, Lack of Belonging, Gender. 
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ÖNSÖZ 

Sessizlik, konuşamama ve bunlarla da ilişkili olarak sosyal, kültürel, duygusal 

alanlarda yaşanan aidiyet eksikliği bireylerin hayatlarında birçok alanda 

deneyimledikleri önemli sorunlar ve yaşantılar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tezde 

toplumsal cinsiyet odak noktasına alınarak, J. M. Coetzee’nin çeşitli eşitsizlik 

biçimlerinin örneklerini de sunan Düşman ve Utanç adlı romanlarındaki karakterlerin 

yaşadıkları sessizlik ve aidiyet eksikliği deneyimleri analiz edilmiştir. Söz konusu 

deneyimlerin sebepleri, sonuçları ve birbirleriyle ilişkileri ele alınarak bireylerin 

hayatlarındaki belirleyici etkileri incelenmiştir. 

Bu tezi yazabilme aşamasına gelmemde bana ihtiyacım olan her türlü bilgiyi 

sunan, toplumsal cinsiyet bakış açısını kazandıran ve diğer birçok alanda donanım 

katan Kadın Çalışmaları bölümüne teşekkürlerimi sunarım.  

Bu tezin yazılmasında başından sonuna kadar benden desteğini ve yardımını 

hiçbir zaman esirgemeyen; büyük bir titizlikle tezimin her satırını okuyan; değerli 

görüş, öneri ve tecrübelerini benimle paylaşan; ihtiyacım olan kaynakları temin 

etmemde yardımcı olan; tez ile ilgili her çalışmamızda bana daha çok şey katan ve 

beni her seferinde daha da yüreklendiren tez danışmanım Yard. Doç. Dr. Şenay 

Kara’ya çok teşekkür ederim. Kendisi olmasaydı bu tezin yazılması mümkün 

olmazdı.   

Farkında olarak ya da olmayarak çalışmalarımızda bize desteğini sunan birçok 

insan vardır. Burada bazılarını özellikle zikretmek istiyorum. Kadın Çalışmaları’nda 

öğrenci olduğum üç yıl ve öğrenci asistan olarak çalıştığım iki yıl boyunca her 

sıkıntılı anımda yanına koştuğum, beni dinleyen ve tecrübesini, yardımlarını hiç 

eksik etmeyen Dr. Berrin Oktay Yılmaz’a; her umutsuzluğa düştüğümde bir ışık 

olduğunu bana hatırlatan, bıkmadan beni dinleyen ve farklı açılardan bakmanın 

önemini bir kez daha anlamamı sağlayan Gizem İğde’ye; gerek çalışma sırasında 

gerekse periyodik buluşmalarımızda tezimi yazacağıma olan inancıyla beni 

sıkılmadan motive eden arkadaşım Ayşe Öztürk’e teşekkürü bir borç bilirim. 
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Yüksek lisans kararımda beni destekleyen ve bu süreç boyunca beni anlayışla 

karşılayarak maddi manevi desteğini esirgemeyen anneme, babama ve abime 

teşekkür ederim.  

Son olarak tezin hazırlanmasında kullanılan bilgisayar ve yabancı kaynaklar 

için maddi destek sağlayan İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi’ne teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

Hiyerarşi, bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde insanlık tarihi boyunca 

sürekli var olan ve sürdürülen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bireyler arasında 

var olan hiyerarşik ilişkilerden ötürü hükmeden-hükmedilen, ezen-ezilen, yöneten-

yönetilen taraflar olmaktadır. Söz konusu taraflar ve hiyerarşik ilişkiler sınıfsal, 

ırksal, ekonomik, etnik, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet temelli birçok eşitsizlik 

biçiminde karşımıza çıkmaktadır. İşte bu sebeplerden ötürü, bireyler arasında var 

olan bu eşitsiz ilişkilerin bir uzantısı olarak, konuşan-konuş(a)mayan, var olan baskın 

düzene ait olan-ol(a)mayan gibi hiyerarşik kategoriler de ortaya çıkmaktadır.  

Bireyler arasındaki eşitsizlik ilişkilerini toplumsal cinsiyet bağlamında 

temellendirme konusunda ataerkil sistem önemli bir belirleyici güç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ataerkil sistemin gerek tek başına gerekse diğer eşitsizlik biçimleriyle 

eklemlenip bireyleri etkisi altına alması, başta feminizm olmak üzere birçok düşünce 

biçimi tarafından ele alınıp tartışılmıştır. Bu çalışmada, J. M. Coetzee’nin Düşman ve 

Utanç isimli romanlarındaki karakterlerin yaşadığı sessizlik, konuşamama, konuşma 

hakkına sahip olamama ve aidiyet eksikliği deneyimleri, ataerkil sistemin ırksal ve 

ekonomik eşitsizlik biçimleriyle de birlikte işleyişini ele alarak analiz edilmiştir.  

Her zaman yazıldığı ya da bahsettiği dönemin bir aynası olmamakla beraber, 

edebiyat eserleri sözü geçen eşitsizlik ilişkilerinin incelenmesinde önemli örnekler 

sunmaktadır. Bu anlamda adı geçen romanların seçilmesindeki en büyük etken, 

ezme-ezilme ilişkilerinin birçok açıdan örneğini barındırmasıdır. 18. yüzyılda geçen 

Düşman romanındaki karakterlerden çağdaş Güney Afrika’da geçen Utanç 

romanındaki karakterlere kadar, bu kurmaca dünyalarda ezen-ezilen, sömüren-

sömürülen ilişkilerin ve bu çalışmanın kapsamında ele alınan toplumsal cinsiyet 

bağlamında yaşanan bilinçli ya da bilinçsiz sessizliklerin, sessizleştirilmelerin ve 

aidiyet eksikliğinin örneklerini görmek mümkündür. Söz konusu sessizlik ve aidiyet 

eksikliği deneyimleri ataerkil sistem içerisinde var olan toplumsal cinsiyet rolleri 

kapsamında hem ikincil olduğu varsayılan kadınları hem de, aynı oranda olmasa da, 

öncelikli konumdaki erkekleri etkisi altına almaktadır.  
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J. M. Coetzee’nin gerek bu çalışmanın konusu olan romanlarındaki gerekse 

diğer romanlarındaki sessizlik ve aidiyet eksikliği temaları özellikle sömürgecilik 

sonrası edebiyat kapsamında çokça incelenmiş; karakterlerin deneyimlerinin yine 

sömürgecilik sonrası bakış açısıyla ne anlamlar taşıdığı irdelenmiştir. Bu çalışmada 

toplumsal cinsiyet pratikleri odak noktasına alınarak söz konusu temalar ve 

karakterlerin yaşadıkları analiz edilecek; bu deneyimlerin sebepleri ve sonuçları, 

bireylerdeki etkileri de göz önüne alınarak ortaya konacaktır.  

Çalışma boyunca bahsedilen sessizlik ve aidiyet eksikliği, romanlardaki 

karakterlerin hayatlarında farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ataerkil toplumsal 

cinsiyet rolleri bu iki deneyimin bir ortak noktası olarak düşünülebilir. Bireyler, 

aşağıda ve çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde değinileceği gibi, sessizlik 

yaşadıkları oranda, aynı zamanda yersizlik deneyimleri ve aidiyet eksiklikleri de 

yaşayabilmektedirler. Bunun tam tersini söylemek de genellikle mümkündür. 

Dolayısıyla bu çalışma kapsamında ele alınan bu deneyimler ve yaşantılar 

birbirleriyle yakından ilgili, birbirlerini sürekli etkileyen edimler olarak 

düşünülmüştür.  

Edebiyat eserlerinde sessizlik kavramı geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. 

Bazı durumlarda sessizlik, bazen içerisinde bulunulan durumda kendi içinde bir 

cevap, bir duruş şeklinde olumlu etkileri olan bir kavram olarak da karşımıza 

çıkabilmektedir. Bu çalışmada ise sessizliğin baskı altında kalma, ayrımcılığa 

uğrama ve sonucunda aidiyet eksikliği yaratan bağlamı üzerinde durulmaktadır. Bu 

çalışmanın kapsamındaki eserlerde incelenen sessizleştirilmişlik, konuşamama, 

kendini ifade edememe deneyimlerine daha yakından bakıldığında, sessizlik, söz 

konusu bağlamda farklı zaman ve mekânlarda farklı etkileri olan bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sessizlikle kastedilenlerden ilki ırksal bir eşitsizliğin 

sonucunda dilini yitirerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle perçinlenen bir 

sessizliktir. Böyle bir durumda birey, yalnızca baskın olan dilden değil kendi 

dilinden de uzaklaştırılmakta, kendisini tam olarak ifade edemeyerek başkaları 

tarafından anlaşılamaz bir duruma gelmektedir. Bu çalışma bağlamında değinilen 

sessizliklerden biri de, yukarıdakinin sembolik bir ifadesi olarak ortaya çıkan ve 

bireyin konuşma organı olan dilinin olmaması ve dolayısıyla tamamıyla konuşma 
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ediminden mahrum bırakılması şeklinde çizilen sessizliktir. İnsanların birbirlerini 

anlamaları, bir başka insan tarafından anlaşılmak, kişiliğin oluşumunda önemli bir 

süreçtir. Söz konusu bu durumu sağlayamamak bireyin kişiliğini oluşturmasında ve 

sürdürmesinde zorluklar yaşamasına, var olan sistemden dışlanarak ikincil 

sayılmasına sebep olmaktadır.  

Sessizliğin bir başka vücut bulma şekli de bireyin toplumsal konumu 

dolayısıyla baskın bir durumda olmaması; söylemek istediklerinin, yazdıklarının ve 

konuşmasının duyulmaması olarak ortaya çıkmaktadır. Tarih, ataerkil sistemde 

toplumsal cinsiyetlerinden dolayı sesleri duyulmayan, deneyimleri yok sayılan 

kadınlarla doludur. Bazı kadınlar konuşmak isteyip deneyimlerini anlatmaya 

çalışmalarına rağmen sesleri duyulmazken, bazı kadınlar da var olan sistemde 

konuşmanın kendileri için bir getirisi olmayacağını düşünerek konuşmamaktadırlar. 

Bunların yanı sıra bu çalışmada bireylerin bilinçli olarak tercih ettikleri 

sessizliklere de değinilmektedir. Yine ataerkil sistemin diğer eşitsizlik biçimleriyle 

eklemlenerek nüfuz ettiği bireyler, kendilerine yüklenen rolleri tam olarak yerine 

getiremedikleri için, öncelikli konumda olsalar bile sistemin dayattığı şekilde 

konuşamayabilirler. Burada sessizliğin sebebi olan konuşamama, diğer biçimlerde 

olduğu gibi başka bir güç tarafından, bireyin elinde olmadan, dayatılan değil, tercih 

edilmiş bir sessizliktir. Ancak burada da sistemin etkisini, kişiliğin oluşumunda dilin 

rolünü unutmamak gerekir. Zira bireyin kendi tercihiyle de olsa konuşmaması onu 

yine baskın olan durumdan alıkoyacak, deneyiminin görünmezliğine sebep olacaktır.  

Tüm bu sessizlik biçimlerinin bazen bir etkisi olarak bazen de bunlara yol 

açarak ortaya çıkan aidiyet eksikliği ya da yersizlik de benzer şekilde farklı 

deneyimlenme biçimlerine sahiptir. Bu çalışmada aidiyet eksikliği ve yersizlik 

kavramları birbirlerinin yerine geçebilir şekilde kullanılmıştır. Söz konusu 

kavramlarla ilk olarak kastedilen bireyin bulunduğu mekâna somut olarak ait 

olmaması, köklerinden kopmuş bir şekilde, uzakta yaşamasıdır. Aidiyet eksikliğinin 

bir başka boyutu ise bireyin soyut anlamda dünyada bir yeri olmadığını hissetmesi; 

davranışları, yaptıkları ya da söyledikleriyle zamana ve mekâna uyum 

sağlayamaması olarak yorumlanabilir. Böyle bir durumda birey, içinde bulunduğu 
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sosyal ortamın bir parçası olamayarak, kendisinden beklenenleri yerine 

getiremeyerek söz konusu deneyimleri yaşar ve sosyo-kültürel düzenden dışlanmış 

hissedebilir. Birey zaman zaman bu aidiyet eksikliğinin farkında olsa da, bazı 

durumlarda bu yaşadığına tam olarak anlam veremediği için daha olumsuz hisler 

yaşayabilmektedir.  

Kuşkusuz söz konusu aidiyet eksikliği deneyimlerini de yine bu çalışmanın 

odaklandığı temel mesele olarak toplumsal cinsiyet bağlamında incelemek gerekiyor. 

Bireyler kendilerine zorunluluk halinde sunulan toplumsal cinsiyetlerinden dolayı 

kendilerine yüklenen anlamlara tam olarak karşılık verememekte, dolayısıyla 

aidiyetlerini tam olarak yaşayamamaktadırlar. Bu çalışmada da toplumsal ilişkiler 

hiyerarşisinde birçok örneği içeren roman karakterlerinin deneyimlerinden yola 

çıkarak söz konusu aidiyet eksikliği sessizlikle bağlantılı bir şekilde açıklanacaktır. 

Çalışmanın birinci bölümünde öncelikle söylemin tanımı yapılacak; Michel 

Foucault’dan yararlanılarak dilin ve söylemin şekillendirici etkisine değinilirken 

söylemin bireylerin hayatlarında olan rolü ve etkisi ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır. 

Bu etkinin bireyin kişiliğinin oluşmasında önemli bir faktör olduğu, toplumsal 

cinsiyet rolleri de odak noktasına alınarak anlatılacaktır. Daha sonra kişiliğin 

söylemsel inşası konusunda önemli teorik açıklamalara değinilecektir.  

Bu bağlamda ilk olarak Jacques Lacan’ın bahsettiği şekliyle “ayna evresi” ve 

“simgesel düzen” bireyin bebeklikten itibaren dil ile olan ilişkisini psikoloji 

açısından yorumlayarak dilin önemine değinmektedir. Burada özellikle bebeğin 

“simgesel düzene” girdikten sonra kişiliğinin dil tarafından nasıl şekillendirildiğine 

ve bu aşamaya geçtikten sonra bütünlüklü bir benlik hissi yaşayamayacağına, 

dolayısıyla bunun da bireyin konuşmasını ve söylemle olan ilişkisini belirlediğine 

değinilecektir. Bir sonraki alt başlıkta ele alınan ideoloji, bireyleri 

konumlandırışından ve dil ile olan yakın ilişkisinden dolayı önemli bir yere sahiptir. 

Bu alt başlıkta, gerçek dünyanın hayali bir tasarımı olarak ideolojinin bireylere 

seslenerek onları çağırdığına ve onlara seslendiğine, bu seslenişle onları 

özneleştirdiğine dikkat çekilerek ideoloji ve dilin birlikte işleyişine değinilecektir. 

Ayrıca ideolojinin bireylere belirli roller yükleyerek, onları belirli şekillerde 
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konumlandırdığı anlatılacak; söylemsel yönüne vurgu yapılacaktır. Daha sonra 

Foucault’dan çokça etkilenen Judith Butler’ın toplumsal cinsiyet kimliklerinin 

söylemsel ve performatif inşası yönündeki teorilerine değinilecektir. Butler’a göre 

öznenin, özellikle de toplumsal cinsiyetli öznelerin söylem içerisinde oluştuğuna, bu 

oluşumun da hali hazırda var olan değil de bir süreçten meydana geldiği 

anlatılacaktır. Bu noktada kimliklerin sabit olmadığına ve dolayısıyla bireylere belirli 

toplumsal cinsiyet kodları dâhilinde hareket etmesinin öğretildiğine ve toplumsal 

cinsiyet kimliğinin de bir “yapma edimi” olduğuna vurgu yapılacaktır. 

Birinci bölümün beşinci alt başlığında,  yine Foucault’nun tanımladığı şekilde 

söylem, iktidar ve özne ilişkisine geri dönülerek iktidarın söylemle beraber çok iyi 

işleyen bir mekanizma yarattığı ve bunun bireylerin özneliklerine olan etkisi ortaya 

konulacaktır. Burada iktidarın oluşturduğu disiplin kavramına da değinilerek, 

iktidarın sadece bir kişi ya da kurumun elinde olmayan, bireylerin hayatlarına sirayet 

etmiş bir olgu olduğu; dolayısıyla kişiliğin söylemsel inşasında da bu anlamda 

önemli bir yere sahip olduğu, bu şekilde toplumsal cinsiyetli özneler yaratıldığı ve 

sürdürüldüğü, bunun aynı zamanda bireylerin konuşmalarına ve toplumsal düzenden 

dışlanarak aidiyet eksikliği yaşamalarına da sebep olduğu ortaya konacaktır.  

Söylemin iktidarla beraber bu denli iyi işlemesinin temelleri olan dilin işleyiş 

biçimine ve bunun önemine Jacques Derrida’nın teorilerinden yararlanılarak 

değinilecektir. Dilin oluşturucu ve şeffaf olmayan yapısına, Derrida’ya göre dil 

içerisinde yapay bazı zıtlıkların yaratıldığına, dilin içerisinde birçok farklı anlamın 

olabileceğine vurgu yapılarak, dilin sabit olmayan yapısından dolayı oluşturduğu 

kişiliklerin de sabit olmadığı anlatılacaktır. Bir sonraki alt bölümde ise söylemden 

ayrı düşünülemeyecek ve sömürgecilik sonrası düşüncenin temellerini atan 

şarkiyatçılık konusu yine bireylerin söylem içerisinde ve söylem tarafından 

konumlandırılmalarına vurgu yapılarak incelenecektir. Şarkiyatçılığın bir söylem 

olarak, Batılı düşünce tarafından Doğu’yu tanımladığı ve Doğu karşısında bir 

hiyerarşi kurduğu, bunun da iktidarla bir arada işleyişinin önemli bir göstergesi 

olduğu vurgulanacaktır. Böylece sömürgeci sistemlerin söylemsel yapısına dikkat 

çekilerek, bu sistemlerin ezilen ve sömürüleni temsil ettiği, onların adına konuştuğu, 

bunun da dil içerisinde gerçekleşen bir inşa olduğu ortaya konacaktır. 
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İkinci bölümde J. M. Coetzee’nin klasikleşmiş Robinson Crusoe (2012) 

romanının bir yeniden yazımı olan Düşman (1990) adlı eserindeki karakterlerin 

yaşadıkları sessizlik ve aidiyet eksiklikleri sebepleri ve etkileriyle ortaya konacaktır. 

İncelenen ilk karakter Robinson Cruso sistemin kendisinden beklediği gibi 

davranmadığı için kaybetmiş bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Deneyimleri 

yer yer bilinçli sessizliğiyle şekillense de ataerkil sistemden çokça etkilendiği ortaya 

konacaktır. Tarihte çok örnekleri görülen “kadınların sessizleştirilmesi” konusu ise 

Susan Barton karakterinin deneyimleriyle anlatılacak, yalnızca konuşmasının değil 

yazmasının duyulmaması, ancak buna rağmen Barton’ın sesinin duyulabilmesi için 

zorlu mücadelelerden geçtiği anlatılacaktır. İncelenen karakterlerin arasında 

toplumsal hiyerarşide en olumsuz durumda olduğunu söyleyebileceğimiz Cuma’nın 

yaşadığı ırksal eşitsizliğin yanı sıra toplumsal cinsiyet bağlamında da ataerkil 

sistemden etkilendiği, dayatılmış bir sessizlik yaşadığı bu bölümün sonunda ortaya 

konacaktır. 

Çalışma kapsamında ele alınan romanlardan diğeri olan ve yine J. M. Coetzee 

tarafından yazılan Utanç’taki (2011) karakterler üçüncü bölümde incelenecektir. Bu 

bağlamda ilk olarak toplumsal hiyerarşide en iyi konumda olduğunu 

söyleyebileceğimiz beyaz bir erkek olan David Lurie’nin kritik bir durumda tercih 

ettiği sessizliği ve hiçbir yere ait olamaması incelenecektir. David Lurie yaşanan 

eşitsiz ilişkilerde de öncelikli ve birinci konumda olmasına rağmen sessizlik ve 

aidiyet eksikliği deneyimleri yaşamaya devam etmektedir. Söz konusu bu durum 

nedenleriyle beraber açıklanacaktır. Bu bölümde incelenen diğer karakter Lucy Lurie 

ise, yaşadığı pek çok güçlük ve çok ağır bir şiddete maruz kalmasına rağmen ait 

olmadığı bir yerde kalmaya çalışan bir kadın karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. 

O da eşitsiz ilişkilerin yaşandığı sistemlerden de etkilenerek deneyimini bilinçli 

olarak anlatmamakta, sessizliği tercih etmektedir.   
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BÖLÜM 1 

KİŞİLİĞİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Bireylerin kimliklerinin şekillendirilmesinde temel rol oynayan faktörlerden 

birisi söylem ve dil olarak ortaya çıkmaktadır. Bireyin dile ulaşabilmesi, konuşması 

ya da konuşmaması, bilinçli ya da dayatılmış sessizlikleri, bireyin aidiyet duygusunu 

ve deneyimini etkileyen önemli unsurlardır. Bu bağlama bireyin toplumsal cinsiyeti 

eklendiğinde ise yaşanan kadınlık ve erkeklik deneyimleri de önemli bir inceleme 

noktasıdır. Çalışmanın bu ilk bölümünde bireylerin söylem üzerinden yaşadıkları 

sessizlik ve konuşma edimleri ve bunun hem sebebi hem de sonucu olarak 

yaşanabilen yersizlik ve aidiyet eksikliği deneyimleri, toplumsal cinsiyet normları 

odak noktasına alınarak incelenecektir. Louis Tyson “söylem belirli bir zaman ve 

yerde belirli kültürel koşullar tarafından oluşturulmuş toplumsal bir dildir ve insan 

deneyimini anlamak için belirli bir yolu ifade eder”
1
 der (2006: 285). Iara Lessa ise 

söylemleri, özneleri ve konuştukları dünyaları sistematik olarak inşa eden fikirler, 

tavırlar, hareket biçimleri, inançlar ve pratiklerden oluşan düşünce sistemleri olarak 

özetler (Lessa, 2006: 285). Bu anlamda söylemin bireylerin yaşadıkları deneyimleri 

açıklamak için önemli bir olgu olduğu görülmektedir. 

 

1.1. Dilin ve Söylemin Şekillendirici Etkisi 

Burada öncelikle söylemin Michel Foucault’nun kullandığı şekliyle ne 

anlama geldiğine ve ne açılardan incelenmesi gerektiğine bakılacaktır. Michel 

Foucault Bilginin Arkeolojisi eserinde söylemi “kimi kez bütün ifadelerin genel 

alanını, kimi kez belirlenebilir ifadeler grubunu, kimi kez ifadelerin belirli bir 

kısmını açıklayan düzenli uygulamayı” (1999: 104) açıklayan şekilde kullandığından 

bahseder. Sara Mills bunları şu şekilde açıklar: Foucault “bütün ifadelerin genel 

alanı” derken söylemin, anlamı ve etkisi olan bütün söyleyişleri ve ifadeleri; 

“belirlenebilir ifadeler grubu” anlamında kullanırken kadınlık söylemi ya da ırkçılık 

                                                           
1
 Kaynakçada aksi belirtilmediği müddetçe yapılan alıntıların çevirisi bana aittir. 
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söylemi gibi bir grup oluşturabilen söyleyişleri; başka zamanlarda ise “ifadelerin 

belirli bir kısmını açıklayan düzenli uygulamayı” yani belirli söyleyiş ve ifadeleri 

üreten yazılı olmayan kuralları ve yapıları işaret eden şekilde kullanmıştır (Mills, 

2003: 53). 

Bireylerin aidiyetlerinin konuşma ve yazma edimi, yorumlama ve kendilerini 

ifade edebilme olanakları ile çok yakından ilgili olduğu düşünüldüğünde “söylem” 

önemli bir analiz noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Michel Foucault’ya göre 

“söylem” şu şekilde açıklanmaktadır: 

 

Söylem, toplumsal bilginin keskin bir şekilde sınırlandığı bir alan; dünyanın bilinmesini 

sağlayan ifadeler sistemidir. Buradaki önemli nokta şudur ki, dünya, hakkında 

konuşulmak üzere “hâlihazırda” bekliyor değildir; aksine dünya, söylem aracılığıyla var 

edilir. Konuşmacı ve dinleyicilerin, yazar ve okuyucuların kendileri hakkında, birbirleri 

arasındaki ilişkiler ve dünyadaki yerleriyle (özneliğin inşası) ilgili bir kavrayışa 

varmaları da böyle bir söylem içerisinde gerçekleşir. ... Söylem bu yüzden önemlidir, 

çünkü güç ve bilgiyi birleştirir. Güce sahip olanlar, neyin ne şekilde bilineceğini de 

kontrol ederler ve bu bilgiye sahip olanlar buna sahip olmayanların üstünde de güç 

sahibidirler. (Ashcroft; Griffiths; Tiffin, 2007: 62-3) 

 

Bu bağlamda bireylerin söyleme olan uzaklıklarının, yaşadıkları aidiyet ve yersizlik 

deneyimleriyle yakından ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Söylem aracılığıyla 

var edilen dünya aynı zamanda bir anlamda söylem tarafından var edilmiş kişilikler 

tarafından deneyimlenmektedir. Sara Mills’in de söylediği gibi “söylemler hem 

gerçeklik algımızı hem de kendi kişiliğimizle ilgili kendi düşüncemizi düzenler” 

Mills, 1997: 15). Toplumsal cinsiyet normları da söylem tarafından 

oluşturulmuşlardır ve söylem konuşma ve dil ile ilgili olmasına rağmen bireyler yine 

söylem aracılığıyla sessizleştirilmektedir de.  

Mills, söylem hakkında düşünmenin en üretken yollarından birisinin söyleme 

bir işaretler grubu olarak bakmak yerine söylemin, “kendilerinden söz ettikleri 

nesneleri sistematik bir biçimde oluşturan uygulamalar” (Foucault, 1999: 68) 

şeklinde görülmesi gerektiğini söyler ve şöyle devam eder: 
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Bu anlamda bir söylem, kendi başına var olan ve tek başına analiz edilecek bir şey değil, 

başka bir şey (bir ifade, bir kavram, bir etki) üreten bir şeydir. Söylemsel bir yapı, 

düşüncelerin, fikirlerin, kavramların, belirli bir bağlamda oluşturulan düşünme ve davranış 

şekillerinin sistematikliğinden ve bu düşünme ve davranış şekillerinin etkilerinden dolayı 

saptanabilir. Böylece, kadınlar ve erkekler kendilerini toplumsal cinsiyetli özneler olarak 

tanımlarken belirli bir takım değerler dâhilinde davrandıkları için bir grup erkeklik ve 

kadınlık söylemleri olduğunu varsayabiliriz. (Mills, 1997: 17-18) 

 

Bunu bireylerin toplumsal cinsiyetlerine göre deneyimledikleri kadınlık ve erkeklik 

rollerinin oluşumu şeklinde yorumlamak da mümkündür. Bu bağlamda erkekler, 

ataerkil düzen içerisinde kendilerine ayrılan öncelikli konumlarını söylem 

aracılığıyla kullanmaya, buna karşın kadınlar yine söylemin oluşturduğu roller 

sebebiyle belirli bir sınır içerisinde hareket etmeye itilmektedir. Konuşma ve dili 

kullanma açısından bakıldığında burada önemli bir nokta karşımıza çıkmaktadır. Söz 

konusu söylem edimlerini uygulayamayan erkek ya da kadın bireyler yine söylem 

tarafından baskılanarak ikincilleştirilmekte ve ötekileştirilmektedir. Paradoksal 

olarak, bu toplumsal cinsiyet normlarını tamamen yerine getiren bireyler de tam 

anlamıyla sisteme bir uyum yaşayamamaktadırlar, çünkü bu uyum görüntüsü, söylem 

tarafından kişiliklerinin şekillendirilmesi ile elde edilmiştir.  

Foucault “Söylemin Düzeni” adlı makalesinde, söylemi incelemeyle ilgili 

dört ilkeden biri olan “özgünlük ilkesini” anlatırken söylemin; anlamı önceden 

verilmiş bir anlamlar oyununda çözülmemesi, dünyanın bize yalnızca çözmemiz 

gereken okunabilir bir yüz gösterdiğinin sanılmaması gerektiğinden ve dünyada 

söylemöncesi ilahi bir gücün olmadığından bahsederek ekler: “Söylemi bizim 

nesnelere karşı gösterdiğimiz bir şiddet, her türlü şıkta, bizim onlara zorla kabul 

ettirdiğimiz bir uygulama gibi algılamak gerekir …”(Foucault, 1987: 51). 

Bu yoruma göre, Mills’in de söylediği gibi, “dünyanın kendisinde, bizim ona 

dilbilimsel olarak yüklediğimiz düzenden başka yerleşik bir düzen yoktur” (Mills, 

1997: 52). Söz konusu bu yorum söylem tarafından belirlenen kadınlık erkeklik gibi 

toplumsal cinsiyet rolleri için de geçerlidir. Bu anlamda konuşan ya da konuşamayan 

bireyler önceden belirlenmiş bir kural dâhilinde değil, söylem nedeniyle bu 

kategorizasyona konulmuş demek yanlış olmayacaktır. Mills, benzer şekilde 
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nesnelerin ve fikirlerin insanlar ve kurumlar tarafından yaratıldığını, bizim için 

gerçekliği oluşturanın da bu olduğunu (1997: 54) söylemektedir.  

Mills, söylemin bazı ifadeleri dışarıda bırakması üzerine şu yorumu yapar: 

 

Bir söylem başka ifadelerle öngörülebilir şekillerde birleştirilebilen bir grup düzenlenmiş 

ifadedir. Söylem bazı söyleyiş ve ifadelerin yayılmasına ve dolaşımına yol açan bir grup 

kural tarafından düzenlenmektedir. Bazı ifadeler geniş bir şekilde dolaşıma sokulurken 

bazılarının sınırlı dolaşımı vardır.  (…) Söylemi yalnızca tutarlılığı olan ifadeler grubu olarak 

görmek yerine, söylemin ifadeleri dolaşımda tutmaya çalışan karışık bir grup eylemden 

dolayı ve bu ifadeleri diğer ifadelerden ayıran ve bu diğer ifadelerin dolaşıma sokulmasına 

engel olan başka eylemler olarak görmek gerekir (Mills, 2003: 54). 

 

Kadınlık ve erkeklik söylemleri bu yorum ışığında ele alındığında, bireylere bu 

söylemler aracılığıyla bazı rollerin yüklendiği ancak bu rolleri tam anlamıyla yerine 

getiremeyenlerin söylemin dışında bırakıldığı görülmektedir. Örneğin kadınların 

kazanımları feminizm tarafından birtakım sessizleştirme pratiklerinin ortaya 

konulması sürecine kadar genellikle ortaya çıkarılmamıştı. Oluşturulan kadınlık 

söylemine göre kadın erkeğe göre ikincil görülmüş ve kadın tarihi bir anlamda yok 

sayılmıştı. Buna karşın kadınların sessiz olduğu düşünülen zamanlarda dahi birçok 

başarıya imza atmış oldukları kadın tarihi çalışmaları ve feminist araştırmalarla 

ortaya konulmuştur. Dolaşıma sokulan söylem kadınların sessiz kalmasına sebep 

olduğu ölçüde, başarıların da görünürlük kazanmasına engel olmuştur.  

Clayton J. Whisnant söylemin dört temel şekilde işlediğinden bahseder. Buna 

göre ilk olarak söylem bizim için dünyayı ve günlük yaşantımızdaki dünya 

anlayışımızı oluşturur;  bu dünya yalnızca bizim tarafımızdan değil toplumsal olarak 

gerçekleşen etkileşimler aracılığıyla oluşturulur ve söylem gerçekliğin toplumsal 

olarak inşa edilmesinde önemli bir rol oynar. İkinci olarak söylem bilgiyi ve gerçeği 

oluşturur. Foucault’ya göre de bilgi dilin dışında var olan bir şey değildir. Söylemin 

işlediği üçüncü durum söylemin konuşan kişi hakkında belirli bilgiler sunması 

yönündedir. Konuşan bir kişinin kullandığı söylemi analiz ederek onun cinsiyeti, ırkı 

ya da sınıfı hakkında ve konuşan kişinin etrafındaki insanlarla ilişkileri üzerine bir 

şeyler söylenebilir. Son olarak Foucault’ya göre söylem, iktidarla yakından ilgilidir. 
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Bir konu üzerinde hakikat üretebilme hakkı söylem tarafından belirli kişilere 

verilmiştir ve bu durum söz konusu bireylere toplumsal, kültürel ve siyasal anlamda 

iktidar konumu verebilir (Whisnant, 2012: 6-7). 

Aydınlanma Çağı ve Romantik dönem, kişiliği bütün bir olgu olarak görmüş 

ve bireyin bu kişiliği oluşturmadaki önemine dikkat çekmiştir. Bu görüşe göre birey 

kendi kişiliğini yaratmaktadır (Benwell & Stokoe, 2006: 18-9). Yirminci yüzyılın 

sonlarına doğru ise kişilik sosyokültürel ve sosyo-tarihsel bir şekilde yeniden 

tanımlanarak söylemin bitmemiş bir ürünü olarak görülmeye başlamıştır (Benwell & 

Stokoe, 2006: 30). Dolayısıyla bu bakış açısına göre kişilikler sabit olmak yerine 

insanların çevreleri ve birbirleriyle etkileşimi sonucunda sürekli değişen bir yapıya 

sahiptir.  

Bu noktada öncelikle Foucault’ya göre öznenin/kişiliğin oluşumuna 

değinmek önemli görünüyor. Öznenin oluşumuna bakıldıktan sonra, çalışmanın 

ilerleyen sayfalarında kişiliğin söylemsel inşası üzerine etkili diğer bazı 

teorisyenlerin görüşlerine yer verilecek ve sonunda yine Foucault’nun yorumlarıyla 

söylem, iktidar ve özne ilişkisine geri dönülecektir.  

Foucault’ya göre insanların kişilikleri, özneler ve dünyayı algılayışımız, 

söylemler tarafından oluşturulur. Söylem bireyden önce var olan bir olgu olarak 

anlaşılmalıdır ve bu şekilde bireyi oluşturan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Geleneksel anlayışa göre özne özerk ve özgür olarak görülürken, Foucault, öznenin 

söylemle beraber oluştuğundan söz etmektedir. Bu bağlamda Foucault’ya göre 

bilginin de özneler tarafından değil, söylem tarafından oluştuğunu belirtmek 

gerekiyor. Dolayısıyla özne, söyleme tabidir ve onun kurallarını uygulaması gerekir. 

(Hall, 1997: 55-56). 

Toplumsal cinsiyetli özneler yaratılması, belirli kadınlık ve erkeklik 

söylemlerinin olması ve bireylerin bu söylemlere göre şekillendirilmesiyle 

gerçekleşir. Bu kadınlık ve erkeklik söylemleri içerisinde bireylerin toplumsal 

cinsiyetlerine göre konuşabilecekleri ya da duyulabilecekleri alanlar da belirli 

çizgilerle sınırlanmıştır. Buna verilebilecek en güzel örneklerden biri tarih boyunca 
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kadın deneyiminin, kadınlık söyleminin yüklediği anlamlardan ötürü sessizleştirilmiş 

olması; buna karşın erkeklerin yaşantılarının öne çıkarılmasıdır. 

Bununla beraber, ataerkil bir toplumda bireylerin toplumsal cinsiyetleri 

sebebiyle yaşadıkları sessizlik ve yersizlik deneyimlerinin, kuşkusuz ki kadınlarla 

aynı oranda olmasa da erkekler tarafından da yaşandığının göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. Bireyleri toplumsal cinsiyetlerine göre özne konumuna getiren 

ataerkil pratikler, özellikle ırk, cinsel yönelim, sınıf ve ekonomi gibi farklılık ve 

eşitsizliklerle beraber bireylerin var olan sistemden dışlanmalarına sebep olarak 

erkeklere de birtakım olumsuzluklar getirebilmektedir.  

Bethan Benwell ve Elizabeth Stokoe’nin söylediği gibi “kişiliğe söylemsel 

bakış iki şekilde gerçekleşir: etkileşimde olan kişiliğin söylemsel bir performans ya 

da inşası şeklinde ya da kişiliğin üzerinde düzenleyici iktidara sahip tarihsel bir grup 

yapılar şeklinde” (2006: 29). Bu bağlamda kişiliğin söylemsel bir şekilde oluştuğuyla 

ilgili görüşlere katkıda bulunan teoriler önemli bir inceleme noktası olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Hegel kişiliğe söylemsel bakışlardan bazılarında etkili olmuş geçmiş dönem 

filozoflarından birisidir ve toplumsal dünya gibi dış faktörlerin bilincin tam 

anlamıyla özgür ve özerk olmasını engellediğini, bir ötekinin tahayyülüne ve bazen 

bu ötekiye itaate ihtiyaç olduğunu varsaymıştır (Benwell & Stokoe, 2006: 24). 

Benzer şekilde Donald E. Hall’un yorumladığı gibi Hegel, bireyin öz-bilincinin 

kendi başına değil, varlığını doğrulayan bir öteki ya da ötekilerle ilişkisinde var 

olduğunu söylemektedir (2004: 51). Phenomenology of Spirit (Ruhun 

Fenomenolojisi) adlı eserinde Hegel şöyle söyler: “Öz-bilinç ancak bir başkası için 

var olduğunda kendisi içinde ve kendisi için var olur; yani yalnızca tanındığı zaman 

var olur” (1977: 111). Söz konusu bu görüş kişiliğin söylemsel olarak inşa 

edilmesiyle de yakından ilgilidir. Birey tek başına birey olmamakta, söylem 

içerisinde ve başkalarıyla olan etkileşimiyle özne konumunu oluşturmaktadır. 
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1.2. Ayna Evresi ve Simgesel Düzen 

Bireylerin kişiliğinin dilin işleyişine paralel bir biçimde inşa edilmesi 

konusunda bir başka önemli teorisyen, psikanaliz üzerine eserler vermiş olan Jacques 

Lacan’dır. Bebeğin doğduktan sonraki gelişimini Freud’u farklı okuyuşuyla 

yorumlayan Lacan, bunu üç aşamada incelemiştir: “Gerçek”, “İmgesel” ve 

“Simgesel”. Lacan’a göre Simgesel’e geçmeden önceki aşama olan İmgesel’de 

bebek henüz konuşamamaktadır ve izlenimlerin, dürtülerin ve arzuların etkisi 

altındadır. Bu aşamada çocuğun herhangi bir sınır kavramı yoktur (Bertens, 2008: 

126).  

Hans Bertens, çocuğun Simgesel’e “ayna evresi” aracılığıyla geçtiğini 

belirterek, bu evreyi şu şekilde açıklar:  

 

“Ayna evresinde” dünyanın bize verdiği “ayna” imgesiyle karşılaşırız. Fakat bu imge, tıpkı 

gerçek bir aynada gördüğümüz imge gibi “yanlış tanıma”ya sebep olan bir çarpıtmadır. Yine 

de bu yanlış tanıma kişiliğimiz olarak gördüğümüz şeyin temelidir. Lacan için kişiliğimiz 

olarak deneyimlediğimiz şeye ulaşabilmek için ötekilerden ve Öteki’den gelecek olan 

karşılığa ve tanımaya ihtiyacımız vardır.  “Özneliğimiz” “ötekilerle”, yani şu ya da bu şekilde 

bize benzeyen ancak aynı zamanda değiştirilemez bir şekilde bizden farklı kişilerle olan 

ilişkimizle anlam kazanır. Ötekilerin bakış açıları ve görüşleriyle özne, yani kendimiz, 

oluruz. (…) Var olan düzene gerçek bir tabi olma durumuyla özne oluruz.(Bertens, 2008: 

126-7) 

 

Bireylerin özneliklerini ve kişiliklerini bir başkasının bakışıyla anlaması bu 

özneliğin kendi içinde özgür olmadığını göstermektedir. Bu anlamda kişiliklerimizi 

oluşturabilmek için her zaman bir başkasına ihtiyacımız vardır. Bertens, devam eden 

satırlarda kişiliğin “ilişkisel karakteriyle” ilgili şunları söyler: 

 

Kişiliğin ilişkisel karakteri, kendimizi içerisinde bulduğumuz yapının bizi az çok özneler 

olarak oluşturduğunu ve böylece bizleri bireyler olarak konumlandırdığını ortaya koyar. 

Ancak, kendimizi verili bir noktada bulduğumuz toplumsal ve kişisel biçim kaçınılmaz bir 

şekilde değişeceğinden, kişilik sabit ve durağan bir şey değildir; kişilik hiçbir zaman 

tamamlanmayacak bir süreçtir. Kişilik sadece sürekli bir değişime tabi değildir, ayrıca, hiçbir 

zaman tutarlı olamaz. Çünkü (…) kişiliğimiz etkileşim içinde anlam kazanır ve kendimizde 

oluşmayıp başkalarına bağımlıdır. (Bertens, 2008: 127) 
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Lacan’ın ayna evresi yukarıda bahsettiğimiz Hegel’in bireyin benliğini bir başkası 

olmadan tanımlayamadığı görüşüne benzer. Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken 

önemli bir husus da bu noktada bireyin tam anlamıyla bir bütünlük hissine 

ulaşmayacağı ve kişiliğin sürekli değişime açık olmasıdır. 

Birey ayna evresinde benliğini iki farklı şekilde hisseder. Donald E. Hall 

bunu şu şekilde açıklar: Lacan’ın ayna evresinde bebek kendi imgesiyle karşılaşır ve 

bu imge hem bütün ve kontrol edilebilir bir varlık, yani “kendilik” yanılsamasına 

sebep olur hem de bebeğin vücudunu parçalı ve bütün olmayan bir şekilde 

deneyimlemesi sebebiyle bebeğe çözülemez bir gerginlik hissi verir (Hall, 2004: 80). 

Söz konusu bu durumda birey bir çeşit ikilemdedir. Bir tarafta kendisini 

kontrol edilebilir bir bütün olarak görürken, diğer tarafta parçalanmış bir deneyim 

yaşayacaktır. Bu aşamada dil ile ilgili olan Simgesel devreye girer:  

 

Kontrol ve parçalanma arasındaki bu gerginlik, Lacan’ın genel olarak “simgesel düzen” diye 

adlandırdığı dil ile olan bir sonraki gelişimsel karşılaşmamız ile yalnızca eksik bir şekilde 

hafifletilir. Bu terim Lacan tarafından iletişim sağladığımız, anlamı oluşturduğumuz ve 

tekrarladığımız bütün yolları tanımlamak amacıyla kullanılır. Lacancı bakış açısında 

“kişiliklerimiz” dil aracılığıyla oluşturulur. (Hall, 2004: 80). 

 

Lacan şöyle söyler: “Dilin ifade edildiği biçimin kendisi özneliği tanımlar. 

Dil şöyle der: ‘Şuraya gideceksin ve bunu gördüğünde, orada cevapsız bırakacaksın’. 

Bir başka şekilde söylenecek olursa dil kendisini ötekinin söylemine sevk eder” 

(Lacan, 2001: 63). İlerleyen sayfada ise şunu ekler: “Kendimi dil içerisinde 

tanımlıyorum; fakat yalnızca kendimi onun içinde bir nesne gibi kaybederek” (64). 

Lacan’ın bu yorumu dilin kişiliği oluşturduğunun, fakat aynı zamanda kişiliğe yıkıcı 

etkileri olduğunun da açıklaması olabilir.  

Hans Bertens çocuğun Simgesel’e girişini şu şekilde açıklar:  

 

Çocuk “Gerçek’in (…) dil ve dil gibi işleyen diğer temsil sistemleri tarafından sembolize ve 

temsil edildiği dilin dünyasına girer. (…) Simgesel’e giriş, dilin ve çocuğun çevresinde 
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hüküm süren toplumsal ve kültürel sistemlerin kabulünü gerektirir. Bu, dolaysızlık hissinin 

kaybını ve sınırların ve yasakların kabulünü ifade eder” (Bertens, 2008: 126). 

 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da Lacan’ın bahsettiği dilin eril bir 

dil olduğudur: Çocuk, erkek diliyle tanımlanmış bir dünyaya girer. Simgesel’le 

beraber birey sınırlı bir benlik hissine kapılır ve daha önce İmgesel’de yaşamış 

olduğu bütünlük hissine geri dönemez. Bertens şu şekilde devam eder: 

 

Dile ve mantığa teslim olduğumuz ve “gerçekliği” olduğu şekliyle kabul ettiğimiz 

“İmgesel”den “Simgesel”e geçişle birlikte (…) peşimizi ebediyen bırakmayacak olan bir 

bütünlüğünü ve bölünmezliğini kaybediş hissi oluşur. Konuşma-öncesi kişiliğe ya da bu 

kişiliğin henüz kopmuş olmadığı Gerçek’e erişimimiz olmadığı için bundan sonra daima bir 

eksiklikle yaşarız. Lacan’da da özgün durumumuzun bu kaybı arzuyla, belirsiz fakat tatmin 

edilemeyecek, yalnızca kendisini simgesel ikamelerle (geçici olarak) tatmin edebilecek 

yürekten hissedilen bir özlemle sonuçlanır (Bertens, 2008: 127). 

 

Söz konusu bu durumu bireyin konuşma edimine olan uzaklığını dikkate 

alarak yorumladığımızda, söylemsel olarak inşa edilmiş bir kişiliğin konuşmasının da 

tam anlamıyla bireye bütünlük hissi vermeyeceği söylenebilir. Kişiliğinin oluşum 

sürecinde dilin alanına giren birey sembollerle ve temsillerle gerçekleşen bu dünyada 

kendisine yine dil ile yöneltilen bir takım rolleri, kişiliğinin sabit olmayışından 

dolayı tam anlamıyla yerine getiremeyecektir. Zira birey bu aşamada mutlak doğruya 

tam anlamıyla ulaşamayarak bütünlüklü olmayan bir deneyim yaşıyor olacaktır. 

 

1.3. Söylemsel Bir Araç Olarak İdeoloji 

Dilin bireylerin kişiliğini şekillendirdiği ve kişiliğin söylemsel olarak inşa 

edildiği görüşünü açıklamak üzere başvurulabilecek bir başka kavram da Louis 

Althusser’in kullandığı anlamda ideolojidir. “İdeoloji ve Devletin İdeolojik 

Aygıtları” adlı makalesinde Althusser, ideolojinin “bireylerin gerçek varoluş 

koşullarıyla aralarındaki hayali ilişkilerini temsil” ettiği tezini öne sürer (2000: 51) 

ve bunu ilerleyen sayfalarda şu şekilde açıklar: “’İnsanlar’ ideolojide gerçek varoluş 
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koşullarını, gerçek dünyalarını ‘kendilerine temsil etmezler’; orada onlara temsil 

edilen, kendilerinin bu varoluş koşullarına karşı ilişkileridir. Gerçek dünyanın 

ideolojik, yani hayali olarak her tasarlanmasının merkezinde bu ilişki yer alır” (54). 

Söz konusu bu yorumu toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelediğimizde, 

ideolojinin gerçekliği temsil etmediği ancak buna rağmen düzgün işleyişiyle bireyleri 

belirli tanımlara soktuğu görülüyor. Bu anlamda bireylere birtakım kadınlık ya da 

erkeklik rolleri atfedilerek, bireylerin kişilikleri ideoloji tarafından hayali bir biçimde 

şekillendirilmektedir. Benzer şekilde Luke Ferretter şöyle söyler: 

 

İdeoloji, tarihsel gerçeklikle olan ilişkimizi yaşamamızın zemini olan söylemler, imgeler ve 

kavramlar serilerini oluşturur. Tam olarak bu gerçekliği ya da bizim ondaki yerimizi temsil 

etmez. İdeoloji, hayatımı anlamama yarayan söylemleri içerse de, bu bir yanlış anlamadır. 

Asıl gerçeğini bize Marksist tarih biliminin gösterdiği görünüşler dünyasıdır ideoloji; 

kadınların ve erkeklerin toplumdaki hayatlarının bilim-öncesi tanımlarıdır. (Ferretter, 2006: 

78) 

 

Hans Bertens’in söylemiş olduğu gibi “Marksistler için ideoloji farkında 

olduğumuz birtakım inançlar ya da varsayımlar değil, fakat hayatımızı belirli bir 

şekilde deneyimlememize sebep olan; bizi, kendimizi ve dünyayı bu şekilde 

görmenin doğal olduğuna inandıran bir şeydir. Bunu yaparak ideoloji, gerçekliği 

öyle ya da böyle çarpıtır” (2008: 66). Bireylerden önce var olan ideoloji öylesine 

güçlü bir şekilde işlemektedir ki, bireyin kendisine yüklenen rolleri gerçekmiş ve 

mutlak doğruymuş gibi algılamasına sebep olabilir. Toplumsal cinsiyet normları 

bağlamında kadına ve erkeğe yüklenen roller bunlara örnek olarak verilebilir.  

Çalışmanın odağındaki konuşma edimi, sessizlik ve yersizlik deneyimleri 

açısından bakıldığında bir çeşit ikilem ortaya çıkar. Birey, bir tarafta ideoloji 

tarafından kendisine yüklenen rolleri gerçekleştirmeye çalışmakta ve hatta bunların 

doğallığına inanmaktadır. Ancak söz konusu bu durumda kendisinden beklenenler de 

yine dil içerisinde oluşturulmuş, kesinliği ve gerçekliği tartışmaya açık, inşa edilmiş 

rollerdir. Dolayısıyla birey, ideoloji gibi söylemsel bir şekilde inşa edilmiş ve sosyal 

hayatın tamamına sirayet etmiş bir olgu içerisinde kendisinden beklenen her şeyi tam 

anlamıyla yerine getiremeyecek, yine kendisine yüklenen roller dâhilinde kendini 
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tam anlamıyla ifade edemeyecektir. Diğer tarafta, ideolojinin bireye yüklediği 

rollerin yapıntılığının farkına varan birey bunlara başından karşı çıkmaya çalışsa da 

kendisinden önce var olan ideoloji karşısında çaresiz kalabilir. Zira birey ideoloji 

tarafından her koşulda özneleştirilecek, ona bir kişilik yüklenecektir.  

Bertens, Althusser’in ideolojinin nasıl olup da bu kadar etkili işlediği 

sorusuna cevap ararken Lacan’dan yararlandığını belirtir ve Lacan’ın anlattığı 

şekilde bireyin büyürken geçtiği aşamalar sonucunda eksiklik hissi yaşadığından ve 

bütünlük hissi için ideolojiye dönüşünden bahseder (2008: 67). Althusser’in bu 

yaklaşımı kişiliğin dil içerisinde üretildiğine dair önemli bir tartışma noktası sunar: 

“her ideoloji somut bireyleri somut özneler olarak çağırır ve adlandırır” (2000: 63). 

Althusser bunu polis veya bir başkası tarafından “Hey, siz oradaki!” şeklinde bir 

çağırma/seslenişe benzetir ve sokakta geçtiği düşünülen bu teorik örnekte bireyin bu 

çağrı/seslenişle beraber arkasına dönmesi sonucunda özne oluşundan bahseder 

(2000: 63-64). Bu anlamda birey, içerisinde bulunduğu toplumsal normlar 

çerçevesinde kendisine belirli kişilik rolleri atfedilerek ideoloji tarafından çağrılır ve 

bu sayede özneleşir. 

İdeoloji tarafından çağırılan ve özne konumuna sokulan bireyler, bunların 

kendi istekleri doğrultusunda olduğu yanılsamasını yaşayarak doğal görürler. Ancak 

Althusser bunun da ideolojinin yaptığı bir şey olduğunu söyler. Ferretter’in 

açıklaması bu anlamda önemlidir: 

 

[T]oplumlar, karşılıklı etkileşim halinde olan ve toplumları da ortaya çıkaran pratikler 

arasındaki bir dizi karmaşık ilişkiden oluşur. Bireyler bu pratikleri ya da ilişkilerini 

belirlemezler; aksine, bu pratikler ve onların ilişkileri, içerisinde olan bireylerin hayatlarını 

belirlerler. Dolayısıyla özgür ve kendi kendine karar veren özne kavramı ideolojik bir 

kavramdır. (…) Gerçekte hayatları bir dizi karmaşık toplumsal pratiklere eklenerek 

belirlenen bireylerin özgür olduklarına; düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin özü ve 

kaynağı olduklarına inanmalarına sebep olan ideolojidir (Ferretter, 2006: 88-89). 

 

Bu çerçevede, toplumsal cinsiyet bağlamında yaşanan sessizlik ve yersizlik 

deneyimleri daha da çok ortaya çıkmaktadır. İdeoloji içerisinde birey özgür bir özne 

olarak varlığını sağladığını düşünerek hareket etse de, aslında kendisinden önce 
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gelmiş olan ve süren ideoloji tarafından şekillendirilecektir. Bu bağlamda bir konu 

üzerinde “konuşabilen” birey; tamamen kendi hür iradesiyle bu konuda istediği 

şekilde konuştuğunu düşündüğü zamanlarda bile, içine girmiş olduğu karmaşık 

toplumsal pratikler tarafından şekillendirildiğinden, üzerinde konuştuğu konu da 

ideoloji tarafından yönetilmiş olacaktır. Böylece üzerine konuşamayacağı konular 

hep dışarıda kalacaktır. Ancak dışarıda bırakma ediminin de yine kendi seçimi 

olduğunu varsayabilecektir. Bu anlamda ideoloji bireyleri bir taraftan konuştururken, 

diğer taraftan da, bunun bir yanılsama olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 

bireyin baskın söylemin etkisinde olmadan yapabileceği konuşmalardan 

uzaklaştırıyor denebilir.  

Althusser, bireylerin ideoloji tarafından özneleştirilmelerini bir başka 

anlamda da yorumlar
2
. Burada örnek olarak dini ideolojiyi göstererek, bireylerin 

büyük harfle bir Özne’ye tabi olmak için çağrıldıklarını söyler. Bu anlamında 

kullandığı özneyi şu şekilde açıklar: “daha yüksek bir otoriteye boyun eğmiş, yani 

özgürce boyun eğmeyi kabul etmek dışında her türlü özgürlükten yoksun, bir 

başkasının tabiyeti altındaki bir özneyi belirtir” (2000: 72). Tabi olma anlamındaki 

bu ikinci özne tanımıyla beraber birey bir ikilemle karşı karşıya kalır. Öncelikle 

kendisine seslenilerek özgür bir özne konumuna getirilen bireye dili kullanarak 

konuşması salık verilir. Ancak ikinci tanımda bahsedildiği gibi “daha yüksek bir 

otoriteye” boyun eğmesi beklenen bireyin konuşma edimi sınırlandırılır. Bu şekilde 

bireyin konuşması ideolojinin ona çizdiği çerçeve içerisinde kalarak hem ideolojiyi 

sürdürmesi hem de ideolojiye boyun eğmesi sağlanmış olur.  

Judith Butler, Althusser’in bahsettiği bireyin ideoloji tarafından 

adlandırılması ve çağrılmasını açıklayarak, öznenin söylem içerisinde oluştuğuna 

dikkat çeker: 

 

Öznenin tabi kılınması, dil aracılığıyla, otoriter bir sesin bireye seslenmesi sonucuyla 

gerçekleşir. Althusser’in adı kötüye çıkmış örneğinde, bir polis memuru yoldan geçen 

                                                           
2

 Türkçe’ye “özne” diye çevrilen Fransızca “sujet”, İngilizce “subject” kelimesi, aynı 

zamanda “tabi olmak” anlamına gelmektedir. Althusser kelimeyi her iki anlamıyla da kullanarak 

ideolojinin işleyişini anlatmaktadır. 
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birisine seslenir ve yoldan geçen kişi döner ve kendisini seslenilen kişi olarak tanır. Bu 

tanımanın önerildiği ve kabul edildiği alışverişte, çağırma –toplumsal öznenin söylemsel 

inşası- gerçekleşir (Butler, 1997: 5) 

 

Fairclough’un da söylemiş olduğu gibi Althusser’in iddiası dili, ideolojinin 

maddi varlığının bir biçimi olarak görmemizi sağlıyor (2012: 114). Dil içerisinde, 

söylemsel olarak inşa edilen kişilikler yine dil tarafından belirli sınırlara sokularak 

ideolojiye göre şekillendirilmektedirler. Butler, Althusser’in öne sürdüğü ideolojinin 

adlandırması (çağırması) konusuyla ilgili şu yorumu yapar: “Çağrı oluşturucudur 

(formative), hatta performatiftir (icra edici), çünkü bireyin boyun eğdirilmiş özne 

statüsüne girişini başlatmaktadır” (1998: 123). Bu noktada Butler’ın açıkladığı 

biçimde toplumsal cinsiyet kimliklerinin performatif ve söylemsel olarak inşa 

edilmesini incelemek gerekiyor.  

 

1.4. Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Söylemsel ve 

Performatif İnşası 

Butler’ın çalışmaları kişiliğin dilde ve söylemde inşa edildiği süreçleri izler 

(Salih, 2002: 10) ve hali hazırda var olan bir özneden değil de icra ettiği eylemler 

tarafından söylem içerisinde inşa edilmekte olan, oluşum sürecinde bir özneden 

bahseder. Butler, Cinsiyet Belası adlı kitabında öznenin performatif bir yapı 

olduğunu iddia ederek özne kategorisini sorgular (44). Simone de Beauvoir’in 

meşhur sözüyle ilgili şunları söyler: “Beauvoir’in ileri sürdüğü, ‘kişi kadın doğmaz, 

kadın olur’ iddiasında bir doğruluk payı varsa eğer, kadının kendisi oluşum 

sürecinde olan bir terimdir, başladığı veya bittiği söylenemeyecek bir oluş, inşa 

ediştir. Süregiden bir söylemsel pratik olarak müdahaleye ve yeniden 

anlamlandırılmaya açıktır” (Butler, 2010: 88-89 aynı şekilde alınmıştır). Bu yorum 

bütün toplumsal cinsiyet kimliklerinin, ya da daha genel olarak kimliklerin inşasına 

da uygulanabilir. Bireylerin kişilikleri söylemsel olarak sürekli inşa edilen ve 

değişime, müdahaleye açık alanlar olarak tanımlanabilir.  
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Kişiliğin söylemsel olarak inşası konusunda toplumsal cinsiyet kimliklerinin 

“olduğumuz” değil de “yaptığımız” bir şey olduğunu (Salih, 2002: 46) söylemek 

önemlidir. Bu da kimliklerin sabit olmadığını bir kez daha hatırlamamızı 

gerektiriyor. Diğer taraftan bu bakış açısıyla toplumsal cinsiyet kimliklerinin 

yapıntılığının da altı çizilmiş oluyor. Bireye söylemsel olarak inşa edilen ve hayali 

bazı kadınlık ve erkeklik rolleri yüklenerek, bu roller çerçevesinde hareket etmesi 

öğütleniyor; böylece bazı davranışlar onaylanırken bazıları dışarıda bırakılarak birey 

sınırlandırılıyor.   

Toplumsal cinsiyetin performatif olarak inşa edildiğini Butler şu sözleriyle 

ifade eder:  

 

[T]oplumsal cinsiyetin performatif olduğu ortaya çıkar, yani o imiş gibi yaptığı kimliği 

kuruyordur. Bu bakımdan toplumsal cinsiyet her zaman bir yapma edimidir, ama yapılandan 

önce var olduğu söylenebilecek bir özneye ait değildir. (…) Toplumsal cinsiyet ifadelerinin 

ardında bir toplumsal cinsiyet kimliği yatmaz; o kimlik, tam da kendisinin birer sonucu 

olduğu söylenen “dışavurumlar”, “ifadeler” tarafından performatif olarak kurulur (Butler, 

2010: 77). 

 

Performatif bir şekilde kurulan toplumsal cinsiyetin bu söylemsel inşası bireyin 

ideoloji tarafından özneleştirilmesi süreci olarak da açıklanabilir. Tıpkı ideolojinin 

bireylere seslenerek, onları çağırarak özneleştirmesi gibi, toplumsal cinsiyet 

kimlikleri de bu şekilde ifadeler tarafından kurulmaktadır. Salih, yapılan edimden 

önce bir öznenin olmamasını şu şekilde ifade eder: “Toplumsal cinsiyet adlandırdığı 

şeyi vücuda getiren bir eylemdir: bu bağlamda, ‘erkeksi’ bir erkek ya da ‘kadınsı’ bir 

kadın. Toplumsal cinsiyet kimlikleri dil tarafından oluşturulur ve anlam kazanır; bu 

da dilden önce var olan bir toplumsal cinsiyet kimliğinin olmadığı anlamına 

gelir(2002: 64). 

Dilin dışında toplumsal cinsiyet kimliğinin olmayacağını söylemek, bu 

kimliğin dil tarafından inşa edildiğinin yanı sıra kimliklerin yine dil tarafından 

silikleştirilebileceğini, bazı olası deneyimlerinin yok sayılabileceğini de 

söyleyebilmeyi olanaklı kılar. Dil içerisinde, söylemsel olarak kurulan toplumsal 
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cinsiyet kimliği üzerine bir takım roller yüklenir. Bu yapılırken bazı roller o kimliğe 

uygun görülmeyerek dışarıda bırakılır. Bu bize dilin kişiliği hem yapan hem de yıkan 

bir yapısı olduğunu göstermede önemli bir alan sunar.  

Bunu kadınlık ve erkeklik kimliklerini konuşma/sessizlik ve aidiyet/yersizlik 

deneyimleri üzerinden yorumlarken; Butler’ın, öznenin icra ettiği eylemler tarafından 

ve söylem içerisinde inşa edildiğine dair şu yorumuna bakılabilir:  

 

Toplumsal cinsiyetli bedenin performatif olması demek, gerçekliğini teşkil eden çeşitli 

edimlerden ayrı bir ontolojik statüsü olmaması demektir. Aynı zamanda şu anlama gelir: Bu 

gerçeklik bir iç öz olarak üretilmişse, demek ki bu içselliğin ta kendisi apaçık kamusal ve 

toplumsal bir söylemin (…) etkisi ve işlevidir. (…) Toplumsal cinsiyetin iç hakikati bir 

uydurmaysa ve hakiki toplumsal cinsiyet denen şey bedenlerin yüzeyine kurulan ve işlenen 

bir fantaziyse, toplumsal cinsiyetler (…) birincil ve istikrarlı kimliğe dair bir söylemin 

hakikat etkileri olarak üretilmişlerdir (2010: 224-5). 

 

Bunu, Butler’ın daha sonraki kitabında bahsettiği gibi, performatifliğin, hür iradesi 

olan bir öznenin toplumsal cinsiyetini “seçmesi” değil de, öznenin toplumsal cinsiyet 

tarafından belirlendiği yorumuyla (Butler, 2011: ix) beraber okuduğumuzda ortaya 

çıkan tablo önemlidir. Ataerkil düzen içerisinde toplumsal cinsiyet bireyden önce var 

olan kimlikleri söylemsel bir şekilde üretmiş ve bireye doğumundan itibaren bu 

kimlikleri dayatmıştır. Birey, bu kimliğin kendisinden beklediklerini sınırlar 

dâhilinde icra etse de, bunları birtakım sebeplerden ötürü yerine getiremese de, ya da 

bu kişiliğe tam anlamıyla karşı çıkmaya çalışsa da yine kimliğinin söylemsel 

inşasından ötürü deneyimini/düşüncelerini tam anlamıyla dile getiremeyecek, hep, 

bir ölçüde aidiyet eksikliği yaşayacaktır. 

 

1.5. Söylem, İktidar ve Özne İlişkisi 

Özellikle de yapay üretimler olan toplumsal cinsiyet kimliklerinin temel 

belirleyicisi olan güç ilişkilerini daha da netleştirebilmek amacıyla, çalışmanın bu 

bölümünde Foucault’nun kullandığı şekliyle söyleme geri dönmek, onun bahsettiği 

gibi söylem ve iktidarın bir aradalığına işaret etmek, özne ve iktidar ilişkisi ile 
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kişiliğin söylemsel inşasını bu çerçevede incelemek önemli görünüyor. “Foucault, 

dağınık ve toplumun her gözeneğine sirayet eden iktidar ilişkilerine işaret etmektedir. 

İktidar her yerdedir, çünkü her yerden üremektedir” (Şengül, 2012: 47). Bu 

bağlamda öncelikle Foucault’nun anlattığı şekliyle özne ve iktidar ilişkisine ve 

bunlarla ilgili yorumlarına bakmak gerekiyor. Foucault iktidarın bireyden önce 

geldiğine dair şöyle söyler: 

 

[B]ireyi, kişileri boyunduruğuna alacak ya da onları kıracak olan iktidarın gelip çarptığı, 

üzerinde uygulandığı bir tür basit çekirdek, atom, sayısız ve suskun bir özdek olarak 

kavramamalı. Aslında, bir bedeni, jestleri, söylemleri, arzuları, birey olarak kimlikleştiren ve 

oluşturan şey; işte bu, tam olarak iktidarın ilk etmenlerinden biridir. Şöyle ki birey iktidarın 

karşısında değildir, bence onun ilk etmenlerinden biridir. Birey iktidarın bir etmenidir ve aynı 

zamanda, bir etmeni olduğu ölçüde de onun aracısıdır: iktidar, oluşturduğu bireyden geçiş 

yapar (Foucault, 2008: 43). 

 

Bu yoruma göre bizden önce var olan iktidar bizleri, kimliklerimizi ve özneliğimizi 

belirleyen bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda daha önce söylendiği gibi 

bireyin bireyselliğini hür iradesiyle şekillendirmesi gibi bir durum söz konusu 

olamayacaktır. Nick Mansfield Foucault’nun söylediklerini şu şekilde açıklar: 

 

[Foucault] iktidar önce gelir, der ve “birey” – bireyselliğimizi oluşturucu olarak 

tanımladığımız her şey (ayrı vücudumuz, onun kendine has hareketleri, dili belirli bir şekilde 

kullanması, gizli arzuları) – aslında bizim tarafımızdan değil, bizim için tasarlanmışlardır ve 

iktidarın etkileridir. Sonuç olarak, bizler iktidara karşı duran onun rakipleri değiliz. Bizler, 

iktidarın malzemesi, onun aracılığıyla ifadesini bulduğu şeyizdir (Mansfield, 2000: 55). 

 

Bu çerçevede iktidarın, bireyleri oluşturduğu oranda kendisini yeniden üretmeye de 

devam edeceği görülebilir. Bu anlamda iktidarı söylemden ayrı tutmak da mümkün 

değildir. “Foucault, iktidarı harekete geçiren, onu üreten, güçlendiren ya da 

zayıflatan şeyin söylem olduğunu da yazar” (Canpolat, 2005: 101). İktidar, belirli 

söylemler oluşturarak bireylerin bazı rollere girmesine sebep olur ve bu şekilde 

bireyler üstünde etkisini sürdürür.  
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Foucault’ya göre özneler, dil ve iktidarın karmaşık etkileşimiyle var olurlar 

ve bu karmaşık etkileşim sonucunda modern çağda bireylerle ilgili yeni hakikatler 

ortaya atılarak davranışlar normal ve anormal gibi sınıflandırmalara tabi tutulmuştur 

(Mansfield, 2000: 58). Söz konusu bu sınıflandırmalar, insanlarla ilgili belirli 

söylemler üretilmesi sonucunda yapılmıştır ve söylemin iktidarla olan ilişkisine 

dikkat çekmektedir. Foucault’nun da söylediği gibi “iktidar ilişkileri gerçek söylemin 

bir birikmesi, bir dolaşımı, bir işleyişi, bir üretimi olmaksızın ne işleyebilir, ne 

yerleşebilir ne de ayırt edilebilir (2008: 38).    

Foucault, özne kelimesini tıpkı Althusser’in yaptığı gibi iki anlamıyla 

kullanarak iktidarın işleyişini şöyle açıklar:  

 

Bu iktidar biçimi bireyi kategorize ederek, bireyselliğiyle belirleyerek, kimliğine bağlayarak, 

ona hem kendisinin hem de başkalarının onda tanımak zorunda olduğu bir hakikat yasası 

dayatarak doğrudan gündelik yaşama müdahale eder. Bu, bireyleri özne yapan bir iktidar 

biçimidir (2011: 63).  

 

Bu sözleri toplumsal cinsiyet bağlamında da yorumlamak mümkündür. Ataerkil 

kodlar içerisinde bireyler toplumsal cinsiyetlerine göre sınıflandırılarak, kişiliklerinin 

belirli bir “hakikat” dâhilinde hareket etmesi beklenir. Bu hakikatlerin de söylemler 

tarafından oluştuğunu unutmamak gerekiyor: “Foucaultcu düşüncede söylem, 

hakikat, bilgi ve gücü düzenler. Bilgi söylemin içine kazınmıştır, söylemlerin dışında 

olamaz” (Canpolat, 2005: 106). 

Foucault’nun “Özne ve İktidar” isimli makalesinde iktidar, başkalarının 

eylemleri üzerinde işleyen bir eylem olarak, bireyleri özgür özneler şeklinde 

konumlandıran, bireylerin davranışlarını yönlendiren ve belirleyen bir şekilde onları 

yöneten bir yapı olarak karşımıza çıkıyor (2011: 73-5). Toplumsal cinsiyet normları 

açısından baktığımızda bireylere yüklenen rollerle bireyin ne zaman ve nasıl 

konuşabileceği de yine iktidar tarafından belirlenmektedir denebilir.  

Bireylere özgür özneler olarak yaklaşan iktidar, onları çeşitli biçimlere 

konumlandırarak sınıflar ve sınırlandırır. Bu yapıda her zaman bir karşı gelme, bir 
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muhalefet olasılığı vardır. Foucault’nun bahsettiği özgürlük bununla ilgilidir. 

Bununla beraber, iktidar olası muhalif sesleri denetim altında tutacak şekilde 

konumunu sürdürmeye devam eder.  

H. Tarık Şengül’ün de söylediği gibi Foucault’nun iktidar ilişkileriyle ilgili 

yorumlarında söylem kurucu bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır ve söylemi 

belirli ifadelerin ortaya çıkmasını sağlayan kural ve yapılar olarak tanımlamak 

gerekmektedir. Bu yapılar ve kurallar çerçevesinde bazı davranış, anlatı ve 

düşünceler görünür olacak ve duyulacakken, söylemin ortaya çıkmasını sağlayan 

kural ve yapılar tarafından bir kısmı da sessizleştirilecektir (2012: 50-51). Söz 

konusu bu durum, toplumsal cinsiyet bağlamını da belirlemektedir. 

Foucault, Hapishanenin Doğuşu adlı kitabında bilgi ve iktidar ilişkisinin bir 

aradılığını şu şekilde anlatır: “[İ]ktidarın bilgi ürettiğini (…), iktidar ve bilginin 

birbirlerini doğrudan içerdiklerini; bağlantılı bir bilgi alanı oluşturmadan iktidar 

ilişkisi olamayacağını, ne de aynı zamanda iktidar ilişkilerini varsaymayan ve 

oluşturmayan bir bilginin ve bilgi alanının”olabileceğini kabul etmek gerekir (1992: 

33). Daha önce söylendiği gibi bilgi ve iktidar ilişkisinin bir sonucu olarak bu şekilde 

insanlar hakkında bazı yeni hakikatler üretilmiştir. Dolayısıyla suçluların daha önce 

işkence edilen bedenleri 19. yüzyılın başlarından itibaren artık “bilinecek bir nesne” 

haline gelmiştir (Schrift, 2013: 140). Kuşkusuz iktidar ve bilgi ilişkisini yalnızca 

suçluların bedenleriyle ilişkili bir olgu olarak tanımlamamak gerekiyor. İktidar, 

düzgün işleyişini toplumun bütün kesimlerinde oluşturduğu söylemler ve bilgi 

alanlarında sürdürüyor ve bu şekilde bedenler üzerinde etki alanı sağlıyor. Nesrin 

Canpolat şu şekilde açıklar:  

 

Foucault’ya göre söylemin üretimi, birikimi, dolaşımı ve işleyişi olmadan iktidar ilişkileri ne 

yerleştirilebilir, ne güçlendirilebilir ne de üretilebilir. Foucault, insan[,] ruh, birey, insan 

bilimleri gibi modern kavramların aslında, iktidarın insan bedenini kuşatmak için geliştirdiği 

söylemin ürünü olduklarını düşünür ve söylemi, bilgi ve iktidar ilişkilerinin iç içe geçtiği bir 

öğe olarak tanımlar. Foucault, ayrıca söyleme, iktidarın bilgiyi ortaya çıkardığı, bilginin de 

bu iktidarı genişletip güçlendirdiği bir çark olarak da bakar (2005: 106). 
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Bu noktada iktidarın bilgi ve söylemle beraber işleyişinde bireyi ne şekilde 

denetim altında tuttuğu sorusunu sormak gerekiyor. Bunu hapishanelerin ortaya 

çıkmaya başlamalarından sonra varlıklarını sürdürmelerindeki önemli bir etken olan 

disiplinle açıklamak mümkün görünüyor. Hapishanenin Doğuşu (1992) kitabındaki 

“iddialardan biri, hapishanenin toplumsal rolünün suçu bastırmak değil, yaratmak 

olduğudur. Hapishane böylece toplumsal istikrar için bir tehdit oluşturarak şu anda 

hâkim olan bir denetim ve disiplin aygıtı inşa edilmesine gerekçe hazırlamıştır” 

(Canpolat, 2005: 99). Foucault kitabın üçüncü bölümünde ele aldığı disiplini, 

iktidarın uygulanmasında ve sürdürülmesinde yeni bir metot ve denetim 

mekanizması olarak tanımlayarak Jeremy Bentham tarafından tasarlanan Panoptikon 

hapishane modeline dikkat çekiyor.  

Panoptikon’un mimarisi şöyledir: halka şeklinde bir binanın içinde 

birbirinden duvarlarla ayrılmış yan yana hücreler ve halkanın ortasında bir kule 

vardır. Hücrelerin biri arkadan ışık alacak şekilde, diğeri halkanın ortasındaki 

kuleden görülecek şekilde ikişer penceresi vardır. Kuledeki gözetmen dışarıdan gelen 

ışık sayesinde hücrenin içindeki kişiyi rahatlıkla görebilecektir fakat hücredeki kişi 

gözetmeni göremeyecektir (Foucault, 1992: 251). Foucault bu yapı sayesinde sürekli 

gözetim altında olan bireyin, gözetmenin yanı sıra kader arkadaşlarını da 

göremeyeceğini ve bu durumda birey “bir bilginin nesnesidir; ama asla bir iletişim 

öznesi olamamaktadır” (1992: 252) der.  

Panoptikon’un mimarisi, Jeremy Bentham’ın yazısının başlığında söylendiği 

gibi, her türlü yapıya uygulanabilir bir mimaridir: ıslahevleri, hapishaneler, yoksul 

evleri, akıl hastaneleri, hastaneler ve okullar (Bentham, 1995). Gözetimde tutulması 

gereken her bireyin olduğu mekâna uygulanabilen bu yapı, görülmeden sağlanan 

gözetim sayesinde bireyleri disipline etme yeteneğine sahiptir.  

Gözetmenin görünmezliği düzenin güvencesi olarak hücredeki kişide 

“iktidarın otomatik işleyişini sağlayan sürekli bir görülebilirlik halini” yaratacaktır ve 

kişiler “bizzat kendilerinin de taşıyıcısı oldukları bir iktidar durumunun içine” 

alınacaklardır (Foucault, 1992: 252). Bu noktadan sonra gözetmenin gerçekten var 

olup olmaması da çok önemli değildir. Zira hücrelerdeki kişiler sürekli 
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gözetlendiklerini düşünerek kendi kendilerini denetim altında tutacak, böylece düzen 

ve disiplin sağlanmış olacaktır. Bu çeşit bir iktidar mekanizması sayesinde, “[g]erçek 

bir tabi olma durumu, hayali bir ilişkiden mekanik olarak doğmaktadır” (Foucault, 

1992: 254).  

 

1.6. Söylemi Yaratan En Önemli Unsurlardan Biri Olarak 

Dil 

 Çalışmanın buraya kadar olan bölümünde söylemin kişiliğin inşasında 

oynadığı rolün önemine değinilmiş, bu inşada etkili olan kavramlardan 

bahsedilmiştir. Söylemin işleyişinde temel bir yeri olan dil de bu bağlamda 

incelenmesi gereken bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira dil, yaratan ve 

oluşturan bir yapı olarak söylemin vücut bulmasında önemli bir yere sahiptir. 

Dolayısıyla bu alt başlıkta dilin sahip olduğu güçlü konumu ve yapısı ele alınacaktır.  

Jacques Derrida’ya göre dil bize gerçekle doğrudan bir temas sağlamaz ve 

şeffaf bir araç değildir; aksine kendisini bizim ve dünyanın arasına yerleştirmiş kirli 

bir ekran gibidir (Bertens,  2008: 98). Dil, gerçeği aktarmak yerine, dil aracılığıyla 

tanımlanan şeyleri şekillendirir, oluşturur ve belirli konumlara sokar. Bireylerin 

kişiliklerinin de dil aracılığıyla söylemler içerisinde şekillendirildiği ve 

konumlandırıldığı hatırlandığında, bu kişiliklerin tam olarak sabit ve değişmez bir 

gerçeği yansıtmadığı, çeşitli alanlarda dil tarafından oluşturuldukları ortaya 

çıkacaktır. Bunun yanı sıra Nick Mansfield’ın da söylediği gibi dil hiçbir insan 

doğmadan önce var olan bir şeydir, insanlar dünyada bir yere sahip olabilmek için 

kendilerini dil içerisinde konumlandırmaya çalışır ve Derrida’nın Of Grammatology 

adlı eserinde belirtmiş olduğu gibi, dilin başlangıcı diye tanımlayabileceğimiz bir an 

yoktur (Mansfield, 2000: 39).  

Derrida kelimelerin kendi içlerinde sabit olarak bulunan anlamları olmadığını, 

anlamlarını birbirleriyle olan ilişkilerinde kazandığını belirtmektedir:  
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Anlamlamanın hareketi yalnızca, “var” olduğu söylenen, varlık sahnesinde görünen her bir 

unsurun, kendisinden başka bir şeyle ilgili olduğu fakat aynı zamanda da geçmiş bir unsurun 

izini koruduğu ve gelecek bir unsurla olan ilişkisinin izlerince içinin boşaltılmasına izin 

verdiği zaman mümkündür. Bu iz, gelecek olarak adlandırılan şeyle, geçmiş olarak 

adlandırılan şeyden daha az ilgili değildir ve bu, tam da kendisi olmayan şeyle arasındaki 

ilişki dolayısıyla, şimdiki zaman diye adlandırılan şeyi oluşturur … (Derrida, 2004: 287) 

 

Derrida’ya göre kelimeler zaman içerisinde değişmez ve sabit değildirler ve anlam, 

farklılığın bir ürünü olması nedeniyle sürekli bir ertelemeye tabidir: Bir kelimenin 

anlamı hem kendisinden önceki kelimelerle hem de onu takip eden diğer kelimelerle 

sürekli değişmekte ve ertelenmektedir (Bertens, 2008: 96-98). Derrida bunu 

différance
3
(ayrım) olarak adlandırır.  

 Ayrım bağlamında düşünüldüğünde, dilin bu değişken yapısı karşısında 

bireyin kişiliğinin sağlam bir temele oturmadığı söylenebilir. Bu noktada bireyin 

konuşuyor olmasının da aslında ona sınırsız bir güç vermediği ortaya çıkacaktır. 

Birey, dili kullanarak konuşuyor olsa da hem konuşmasında kullandığı kelimeler 

başka kelimelerden izler taşıyacaktır hem de ulaşılmak istenene tam olarak 

ulaşılamayarak anlam sürekli bir şekilde ertelenecektir.  

Don Kulick şöyle söyler: Derrida’ya göre “konuşan bir kişinin maksadı olan 

anlam üretmek, bağlamı etraflıca belirlemek için hiçbir zaman yeterli değildir. Dil 

sürekli dili kullanan kişinin maksatlarını hem aşan, parçalayan hem de bunlarla 

çelişen başka anlamlara çağrışım yapar (Kulick, 2003: 123). Birey, başka bir amaçla 

bir konuşma yapıyor olsa bile, dilin içerisinde barındırdığı diğer anlamlardan dolayı 

bu istediği amaca tam olarak ulaşamayacak, dolayısıyla dil tarafından bazı 

durumlarda engellenecektir. Birey, konuşuyor olsa dahi, dilin bu engellemesi 

sebebiyle aktarmak istediği bazı anlamlar dışarıda bırakılacaktır. 

  Derrida’ya göre Batı felsefesi dünyayı akıl/beden, iyi/kötü, erkek/kadın gibi 

ikili karşıtlıklara göre analiz etmiştir (Johnson, 2004: 343). Ferdinand de Saussure 

ikili karşıtlıklarda bir kelimenin anlamının, ne olmadığı tarafından belirlendiğini 

                                                           
3

 Fransızca différer kelimesi “ertelemek” ve “farklı olmak” şeklinde iki farklı anlama 

gelmektedir ve Derrida différance kelimesinin bu iki anlamı da aynı anda karşıladığından bahseder 

(Derrida, 1982: 8). Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde bu kelime Türkçe “ayrım” olarak 

kullanılacaktır. 
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söylemektedir (Forgarty, 2005). Yapısalcılık sonrası düşünce tarafından eleştirilen de 

ikili karşıtlıkları oluşturan kelimelerden/kavramlardan birinin diğerine göre daha 

üstün olması, birinin pozitif diğerinin ise negatif anlamlar yüklenmesi olmuştur. 

Örneğin bu ikili karşıtlıklara göre erkek kadına göre, beyaz siyaha göre birincil ve 

merkezi görülmüşken, kadın ve siyah daha önemsiz sayılmıştır. Derrida’nın 

yapısökümü olarak adlandırdığı okuma şekli bu kavramların arasında olduğu var 

sayılan hiyerarşiyi ortaya çıkarmaya ve yok etmeye yönelik önemli bir adım olarak 

yapısalcılık sonrası düşüncenin temellerini oluşturmuştur. 

 Derrida’nın bahsetmiş olduğu ikili karşıtlıklar ve bunlardan beslenerek 

eşitsizlik yaratan pratikler dilin gücünü ortaya koymaktadır. Ancak bununla beraber 

bu ikili karşıtlıkların yapısöküme uğratılması, yani bir kavramın diğerine göre üstün 

olmadığının, dahası birbirleriyle olan ilişkileri ve birbirlerinden farklılıkları 

sayesinde anlamlarını kazandıklarının ortaya konulması, bu hiyerarşik 

sınıflandırmanın içinin boşaltılması anlamına da gelmektedir.  

 Bu bağlamda, Derrida’nın dil ile ilgili bu yorumları, ikinci ve üçüncü 

bölümlerde incelenecek roman karakterlerinin toplumsal cinsiyet kimlikleri 

çerçevesinde yaşamış oldukları sessizlik ve yersizlik deneyimlerinin sebeplerine 

ilişkin de önemli bir nokta sunmuş oluyor. Söylemin temel bir öğesi olan dil, içinde 

barındırdığı ikili karşıtlıklarla bireylerin hayatlarında şekillendirici bir rol 

oynamasının yanı sıra, dilin bu inşa edilmiş durumu, ortaya çıkan eşitsizliklerin de 

doğal ve sarsılmaz olmadığının altını çiziyor. Dil içerisindeki ikili karşıtlıklar 

bireyleri belirli hiyerarşilerde konumlandırırken, Derrida’nın yapısökümü bu 

karşıtlıkların keyfi olduğunu ortaya çıkarıyor, bunlardan kaynaklanan eşitsizliklerin 

sebeplerini de sunmuş oluyor.    

 

1.7. Söylem ve Şarkiyatçılık 

Çalışmanın sonraki bölümlerinde ele alınacak romanların sömürgecilik 

sonrası dönemde yazılmış olmaları, içlerinde barındırdıkları temel meselelerden 

birisinin sömürgecilik konusu olması ve incelenecek karakterlerin yaşadığı sessizlik 
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ve yersizlik deneyimlerinin sömürgeci pratiklerle olan ilişkisi sebebiyle, burada 

sömürgecilik sonrası eleştirilere de değinmek gerekiyor. Bu bağlamda Edward W. 

Said’in Şarkiyatçılık adlı eseri Foucault’nun daha önce bahsedilen söylem, iktidar ve 

bilgi kavramlarına yaptığı göndermelerden dolayı önemli bir inceleme noktası 

sunuyor. İktidar ve bilgi arasındaki ilişki “temsil şekillerinin politik etkisine ve Batılı 

hegemonik düşüncenin Batılı olmayan kültürlerin farklılıklarının, baskıcı bir şekilde 

aşağılıklarının hatta tehlikelerinin bir işareti olarak tasvir edildiği imgeleri inşa ediş 

yollarına odaklanan sömürgecilik sonrası proje için önemlidir” (Gregson, 2004: 92). 

Dolayısıyla Doğu’nun Batı tarafından, Batılı metinlerde ya da konuşmalarda 

Şarkiyatçı söylemle temsil edilmesi, beraberinde Doğu’nun bazı temel özelliklerinin 

görülmemesine,  ya da bunların yanlış görülmesine sebep olmanın yanı sıra, temsil 

edimini üzerine almış Batı’nın bilgi üretme ve iktidar kurma pratiklerine yol 

açmaktadır.  

Said, kitabının giriş bölümünde, savını şu şekilde açıklar: “Şarkiyatçılık bir 

söylem olarak incelenmedikçe, Aydınlanma sonrasında Avrupa kültürünün Şark’ı 

siyasal, sosyolojik, askeri, ideolojik, bilimsel, imgesel olarak çekip çevirebilmesini -

hatta üretebilmesini- sağlayan o müthiş sistemli disiplinin anlaşılması olanaksızdır” 

(2012: 13). Burada bahsedilen Şark’ın “üretilmesi” konusu önemlidir, zira söz 

konusu bu eylem içerisinde yıkıcı etkiler de barındırabilecektir. Şark, bu söylem 

içerisinde hakkında ve adına konuşulan bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Söz 

konusu bu konuşma kuşkusuz birtakım özellikleri farklı ve kimi zaman gerçeğe 

uygun olmayan şekillerde gösterdiği gibi, birtakım özelliklerin tamamen göz ardı 

edilmesine sebep olarak farklı kültürlerin ve o kültürlerin birer parçası olan bireylerin 

deneyimlerinin görünmezliğine sebep olabilecektir. 

Said, bu eserinde Batı’nın Doğu’yu kendisinden farklı, bir başka şekilde 

söylenecek olursa aşağı görmesinden bahsederek bir çeşit ikili karşıtlık yaratıldığını 

anlatır. Batı, Doğu’ya olan şarkiyatçı bakış açısıyla Doğu’yla ilgili bilgi üretmiş, bu 

bilgi de beraberinde iktidarı getirmiştir. Söz konusu bu durum şarkiyatçılık denilen 

söylemle doğrudan orantılıdır; üretilen ikili karşıtlıkta Batı ileri ve medeni olduğu 

oranda, Doğu geri ve barbardır. Bu söylem içerisinde Doğu hep öteki ve ikincil 

olarak tanımlanmaktadır. Örneğin toplumsal cinsiyet bağlamında düşünüldüğünde bu 
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ikili karşıtlıklar içinde Doğu, ikincil olduğu varsayılan kadına paralel olarak 

görülebilir. Doğu’nun bulunduğu bu geri konumdan dolayı Batı, onun hakkında 

konuşmaya/yazmaya/söylem üretmeye yetkin bulmaktadır kendisini. Said, 

şarkiyatçılıktaki temsil gücü hakkında şöyle söyler: 

 

Şarkiyatçılığın temel koşulu dışsallaştırmadır, ister ozan ister araştırmacı olsun Şarkiyatçının 

Şark’ı konuşturması, betimlemesi, Şark’ın gizemlerini Batı için, Batı’ya anlaşılır kılmasıdır. 

… Temsilin dışsallığı her zaman “Şark kendini temsil edebilseydi ederdi zaten” türünden bir 

beylik düşünce tarafından belirlenir; Şark’ın kendisi bunu yapamadığından, bu işi temsil 

etkinliği yapar, hem Batı için hem de …zavallı Şark için. (Said, 2012: 30) 

 

Söz konusu bu durum sömürgeci/sömürülen ilişkisinde de görülmektedir. 

Sömürgeci, sömürüleni hep daha aşağıda ve ikincil gördüğünden, onun yerine karar 

verme gücünü bulur kendisinde; onu tanımlayarak, onun yerine konuşarak, onu 

temsil eder bir anlamda. Bu tanımlamanın da dil içerisinde, dil tarafından yapıldığı; 

dolayısıyla söylemsel bir inşanın ürünü olduğu ortaya çıkmaktadır. Sömürülen, adına 

konuşulan kişi, oluşturulan söylem içerisinde ikili karşıtlıkların olumsuz görünen 

kısmında konumlandırılarak yine söylem ve dil tarafından vücut bulmuş hiyerarşide 

ayrıcalıklı ve öncelikli yerden mahrum edilir. 

 Neil Lazarus Şark’ın Şarkiyatçı söylemin bir sonucu olarak ortaya çıktığından 

bahseder ve şöyle devam eder: “temsil, sömürgeci bir söylem olarak yanlış temsil 

etmeye başladığı daha önceki gerçekliği silmese de belirsizleştirerek, yalnızca temsil 

ettiğini iddia ettiği gerçeklikten önce gelir ve onu üretir“ (2004: 10). Böyle bir 

durumda söylemin inşa edici gücü ortaya çıkmaktadır. Sömürgeci söylemde 

kişiliklerin birbirlerine karşıt bir şekilde inşa edilmesi ve dolayısıyla bir öteki 

yaratılarak, bu öteki hakkında bilgi üretilmekte ve kendisi değil de bir başkası, ondan 

üstün görülen birisi tarafından temsil edilerek bir iktidar alanı oluşturulmaktadır. 
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1.8.Sonuç  

Foucault’nun iktidar tanımına geri döndüğümüzde, iktidarın, yalnızca belirli 

bir grubun ya da kurumun değil, insanların her birinde işleyen ve sürdürülen bir olgu 

olduğu görülmektedir. İktidar, bir takım söylemler tarafından üretilen bilgi ve 

hakikatleri bireylerin hayatlarında normlar oluşturarak, bireylerin, farkında olarak ya 

da olmayarak bu normlar dâhilinde hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Söylemler 

sonucunda bireyler toplumsal cinsiyetleri, ekonomik sınıfları, sosyal statüleri ve 

ırklarına göre belirli özneler olarak konumlandırılır ve iktidar tarafından yaratılan bu 

öznelerin normlara göre hareket etmesi beklenir. Bu normların dışına çıkan, normları 

uygulayamayan ya da uygulamayan bireyler hem sessizleştirilir hem de yersizlik 

deneyimi yaşar diyebiliriz. 

 Çalışmanın bu ilk bölümünde bireylerin toplumsal cinsiyet kimliklerinin 

inşasına değinildi. Toplumsal cinsiyet kimliklerinin de tıpkı diğer hiyerarşik 

pratiklerde olduğu gibi söylemsel bir şekilde oluştuğu ortaya konuldu. Bundan 

sonraki iki bölümde, şu ana kadar kuramsal düzlemde ortaya konulan bu tanımlama 

ve saptamalar iki edebiyat yapıtının kişi ve olayları üzerinden örneklenecektir.  

 J. M. Coetzee’nin Düşman ve Utanç adlı romanları, sömürgecilik ve 

sömürgecilik sonrası çerçevelerde, bireylerin ırksal, ekonomik, sosyal ve cinsiyet 

konumları gibi geniş bir yelpazede inceleme alanı sunmaktadır. Bu çalışmada 

karakterlerin toplumsal cinsiyet kimliklerinin söylemsel olarak inşa edildiği ve bu 

söylem içerisinde konuşma/konuşamama edimlerinin, aidiyet eksiklikleriyle 

bağlantılı olduğu yine toplumsal cinsiyet bağlamında örneklenecektir. Bu iki 

romanın karakterleri toplumsal, ekonomik, ırksal, cinsel ve sınıfsal anlamda 

birbirlerinden farklı şekillerde konumlandırıldığından ve bu alanlardaki hiyerarşilerin 

farklı boyutlarını resmettiğinden, çalışmanın bu bölümünde ortaya konulan 

kavramsal çerçeve için önemli birer örnek olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 
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BÖLÜM 2 

J. M. COETZEE’NİN DÜŞMAN ADLI ROMANINDA 

“SESSİZLİK” VE “KONUŞ(AMA)MA” ÜZERİNDEN “AİDİYET” 

VE “YERSİZLİK” DENEYİMLERİ VE “TOPLUMSAL 

CİNSİYET” 

J. M. Coetzee’nin Düşman adlı eseri, Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe ve 

Roxana adlı eserlerinin bir yeniden yazımıdır. Eser, Roxana’nın başkişisi Susan 

Barton ile Robinson Crusoe’daki Crusoe ve Cuma karakterlerini bir araya getirir. 

Ayrıca bu iki romanın yazarı olan Daniel Defoe da Foe adlı karakter olarak romanda 

karşımıza çıkmaktadır. Düşman Susan Barton karakteri tarafından anlatılmaktadır.  

İngiliz romanının kurucularından sayılan Defoe’nun Robinson Crusoe’su, 

bilindiği gibi, 17. yüzyılda bir dizi olaylar sonrasında bir adada kazazede olarak 

hayatının 28 yılını geçiren Robinson Crusoe karakterinin yaşadıklarını/deneyimlerini 

ve adada karşısına çıkan Cuma karakteri ile olan ilişkilerini anlatır. Crusoe son 

derece çetin koşullarda zekâsı ve pratikliğiyle hayatta kalmayı başarabilmiş, dahası 

adayı kendine ait bir krallık haline getirmiştir.  

Robinson Crusoe kadar yaygın tanınan bir roman olmayan Roxana’da ise 18. 

yüzyılda yaşayan bir kadın karakter anlatılmaktadır. Eser boyunca farklı isimlerle 

karşımıza çıkan Roxana, bedeni üzerinden özgürlük tahayyülüyle hayatını 

sürdürmeye çalışmaktadır. Kendisine yüklenen toplumsal rol olan evliliği reddetse 

de, hikâyesi kadınlığı ve bedeniyle sınırlandırılmıştır.  

Roxana’da var olan önemli temalardan birisi annelik ve anne-kız ilişkisidir. 

Kadınlara yüklenen evin meleği, besleyici anne rolleri varken Roxana kendi seçtiği 

yoldan gitmek üzere doğurduğu çocukları bırakmakta ve bedenini sermaye olarak 

kullanmaktadır. Bu anlamda cinsel özgürlük ve annelik temaları birbirine zıt bir 

şekilde gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, roman boyunca, terk ettiği kızı tarafından 

aranan, izlenen ve romanın sonunda kızının ölümüyle trajik bir duygusal yıkım 

yaşayan bir Roxana ile karşılaşmaktayız.   
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Coetzee’nin Düşman’ı her iki roman arasında bir ilişkisellik oluştururcasına 

metinlerarasılık, kurgu ve gerçeklik, sömürgecilik, öykü yazımı gibi konularda 

önemli analiz noktaları oluşturmaktadır. Bu çalışmada Düşman’daki karakterlerin 

metinlerarasılığı göz önünde bulundurulmak suretiyle; sessizlik, konuşamama, 

yazamama ve söylem edimleri incelenerek, bunların sebebi ya da sonucu olarak 

karşılaşılan aidiyet ve yersizlik deneyimleri toplumsal cinsiyet bağlamında ortaya 

konulacaktır. Bireylerin bilinçli ya da bilinçsiz sessizlikleri, konuşma ve 

konuş(a)mama edimleri ve söyleme olan uzaklıkları toplumsal cinsiyetleri 

bağlamında yaşadıkları aidiyet ve yersizlik deneyimleriyle birebir ilişkilidir. Söz 

konusu bu ilişki içerisinde; sessizlik, konuşma(ma) ve söylem bireyin aidiyet 

sorununun ve yersizliğinin sebebi olduğu gibi, bireyin çeşitli bağlamlarda yaşadığı 

aidiyet ve yersizlik deneyimleri sessizliklerine de sebep olabilmektedir. 

Orijinal adı Foe
4

 olan romanın ilk satırlarından başlayarak bu eserin 

metinlerarası bir öykü olduğunu anlıyoruz. Henüz ilk sayfalarından itibaren odak 

noktasındaki konu ve karakterlerin, selefi Robinson Crusoe’dan farklı olacağı 

anlaşılıyor. Robinson Crusoe’da en ince ayrıntılarına kadar başından sonuna 

bildiğimiz ada hikâyesi, burada bir kadın tarafından anlatılmaktadır. Ayrıca klasik 

eserde hikâyenin büyük bir bölümünde var olmayan, çok sonra karşılaştığımız ve 

(İngilizce) konuşmayı öğrenen Cuma karakterini, Düşman’da ilk sayfada tanıyoruz.  

Düşman bir tarafta kanona dâhil bir metnin, bu metne karşı ögeler ortaya koyan 

bir yeniden yazımı olarak metinlerarası bir özelliğe sahiptir, diğer tarafta bu 

özelliğiyle kanona dâhil olmaya çalışmaktadır. Derek Attridge Coetzee’nin 

romanlarındaki metinlerarasılıkla ilgili iki yöne dikkat çekmektedir. Söz konusu 

metinlerarasılık “yerleşik kanonda açık olarak bir yer iddiası şeklinde yorumlanabilse 

de, aynı zamanda belirli bir kültüre dâhil olabilmeye çalışırken bir yazının (...) bu 

kültürün kaynakları tarafından inşasına işaret etmektedir” (Attridge, 1996: 172, aynı 

şekilde alınmıştır). Buna ilişkin olarak eser içerisinde karakterlerin toplumsal 

cinsiyet ve ırklarıyla ilişkili olarak bulundukları sessizlik/konuş(ama)ma hallerinin 

                                                           
4
 İngilizce düşman anlamına gelen foe kelimesinin aynı zamanda Daniel Defoe’nun gerçek soyadı 

olduğuna dair çeşitli bilgi ve tartışmalar da mevcuttur. Bu tartışmalara göre soyadını Defoe olarak 

kullanmaya 1695’te başlamıştır (VanZanten Gallagher, 1991: 171). Bu konu hakkında detaylı bilgi 

için bkz. Kara, 2007: 23-24. 
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yanı sıra nasıl ve neden konuştukları önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kabul gören ve baskın konuşma normları çerçevesinde konuşmanın ya da 

konuşmamanın anlamı tartışma konusu olmaktadır. Bununla beraber Susan Barton 

aracılığıyla öykü yazım eleştirisi yapılarak birey(ler)in hem kendileri hem de 

etrafındakileri tarafından nasıl konumlandırıldıkları, dolayısıyla aidiyetlerini nasıl 

yaşadıkları dikkat çekici tartışma noktaları oluşturmaktadır.  

Bireylerin aidiyetlerinin konuşma ve yazma edimiyle çok yakından ilgili 

olduğu düşünüldüğünde, bir önceki bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alınan “söylem” 

konusu önemli bir analiz noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin söyleme 

olan uzaklıkları, yaşadıkları aidiyet ve yersizlik deneyimleriyle yakından ilgilidir. 

Çalışmanın bu bölümünde Düşman’daki karakterlerin bilinçli ya da bilinçsiz 

sessizlikleri, sessizleştirilmeleri ve bu eylemlerle bağlantılı olarak yaşıyor oldukları 

aidiyet/yersizlik deneyimleri, erkeklik-kadınlık ve ırk bağlamında bireylerin 

söyleme, dile ve konuşmaya olan uzaklıkları ele alınarak incelenecektir. 

İlk olarak ele alınacak karakter Defoe’nun Robinson Crusoe’su ve bu 

klasikleşmiş kahramanın Düşman’daki yeniden yazımıdır. Her iki karakterin 

bulundukları toplumsal gerçeklikte (toplumsal) cinsiyetlerinin kendilerine bahşettiği 

eril söyleme ne oranda ait olabildikleri incelenecektir. Verili bir iktidar konumunu 

başarılı bir şekilde elde tutabilmenin söylemle olan ilişkisi irdelenecek ve bunu elde 

tutamayan erkek bireyin aidiyetine olan etkileri ortaya konacaktır.  

İkinci olarak 18. yüzyıldan bir kadın karakterin yeniden yazımı olan Susan 

Barton’ın tamamıyla eril bir alan olduğu varsayılan yazma/konuşma edimine ulaşma 

çabası ele alınacaktır. Söz konusu çaba, selefi Roxana ile ilişkiselliği içerisinde 

incelenecektir. Susan Barton kadın olarak sessizleştirilmesine başkaldırır bir şekilde 

adanın öyküsünü yazmaya çalışmaktadır. Bu süreç boyunca yaşadığı yersizlik 

deneyimi de yine söyleme olan uzaklığıyla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ataerkil kodlar onu söylemden uzaklaştırmıştır ve Barton buna karşı çıkmaktadır. 

Selefi Roxana yalnızca bedeniyle olan ilişkisine hapsedilmiş olsa da Barton söyleme 

ulaşma çabası içerisinde bu eril alanda kendine bir yer bulmaya çalışacaktır.  
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Barton’ın söyleme ulaşma çabası özellikle yazmaya, öyküsünü anlatmaya olan 

ilgisinde gözlemlenebilmektedir. Barton, kadın olduğu için yaşadıklarını, 

tecrübelerini, deneyimlerini anlatamamaktadır. Kadın olarak kendi tarihini 

anlatamadığı için erkek bir yazara ihtiyacı vardır. Bu bağlamda 18. yüzyılda bir 

yazar olarak Düşman’da karşımıza çıkan Foe karakterine ada öyküsünü yazdırmaya 

çalışırken; kendisinin tanımlamalarıyla, kendi anlattıklarıyla ve bunlarda herhangi bir 

değişiklik yapılmadan yazılmasını istemektedir. Bu bölümde olayları kendi 

gözlerinden tanımlamaya ve yazmaya olan bu yoğun isteği ile Susan Barton’ın 

ataerkil ve sömürgeci düzende yaşadıkları/deneyimleri ele alınacaktır. 

Bu bölümün son analizini ise Robinson Crusoe’da kitabın geç bir aşamasında 

tanıdığımız, ancak Düşman’da ilk sayfalarda karşılaştığımız Cuma karakteri 

oluşturacaktır. Düşman’daki Cuma karakteri selefinin aksine eserin odak 

karakterlerinden biridir. Barton’ın aktardığı kadarıyla “dilsiz” olan Cuma’nın 

sessizliği hem ırkı hem de erkekliği ile söyleme olan uzaklığı konusunda önemli bir 

konu oluşturmaktadır. Cuma’nın sessizliği, toplumsal cinsiyet ve ırk konularında 

yaşadığı aidiyet ve yersizliğini ortaya koyacak şekilde incelenecektir.  

 

2.1 Cruso5’nun Sessizlik ve Konuş(ama)ma Üzerinden 

Deneyimle(ye)mediği Erkeklik Halleri: Erkek Diline Ait 

Ol(ama)ma 

Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe adlı eseri tamamıyla Crusoe karakteri 

tarafından anlatılmaktadır. Eserde bir karakterin gençlik çağından başlayarak, çeşitli 

arayışlarının peşinde ve macera yaşamak için denize açılması ve bunu izleyen bir 

dizi olayların anlatıldığı çizgisel bir örüntü mevcutken, Düşman’ın henüz ilk 

sayfalarında yaşlanmış, tükenmiş ve boş vermiş bir Cruso ile karşılaşıyoruz. 

Düşman’da eserin anlatıcısı değişmekle kalmıyor; odak noktasına alınan karakterler 

de kişilikleriyle birlikte değişiyor. Bu noktada Robinson Crusoe’nun merkezi 

                                                           
5
 Coetzee, Daniel Defoe’nun romanında Crusoe olarak adlandırılan karakteri, kendisinin Düşman adlı 

eserinde Cruso olarak adlandırmıştır. 
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karakterinin, Düşman’da içinde bulunduğu durum önemli bir tartışma noktası olarak 

karşımıza çıkıyor. Çalışmanın bu bölümünde Düşman’daki erkek karakterlerin gerek 

seleflerine gerekse toplumsal olarak inşa edilmiş erkeklik rollerine göre farklılıkları 

(ya da bazı durumlarda Cruso’nun benzerlikleri) incelenecektir. Söz konusu 

erkeklikler toplumsal cinsiyet başta olmak üzere, ama eşitsizlik bağlamında ondan 

ayrı düşünülemeyecek ırk, sınıf ve ekonomik boyutlarıyla da ele alınacaktır. Söylem, 

konuşma, sessizlik ve bunların dolayımıyla toplumsal cinsiyet bağlamında yaşanan 

aidiyet ve yersizlik temaları çalışmanın odak noktasını oluşturacaktır. 

John Tomlinson, kültürel emperyalizmle ilgili çalışmasında, Foucault’nun 

“söylem” terimini açıklarken; söylemin kısıtlanmasından, belirli tabularla 

yasaklanmasından, konuşma hakkının kimi yetkin insanlara verilmesinden bahseder 

(1999: 24). Dolayısıyla bu şekilde, söylem kontrol edilebilecek, iktidar 

mekanizmaları istendiği şekilde sürdürülüp manipüle edilebilecektir. Robinson 

Crusoe’nun en başından itibaren söylem/konuşma hakkının Crusoe’ya verildiğini 

görüyoruz; söz konusu hikâye bir editörün önsözüyle beraber tamamen gerçek 

olduğu iddiasıyla yayımlanıyor (Defoe, 1994: 7). Dolayısıyla gerek yazarın/editörün 

gerekse karakter olarak Crusoe’nun söyledikleri asıl gerçeklikler olarak yansıtılıyor. 

Bu anlamda Defoe’nun Crusoe’su merkezi ve baskın söyleme birebir uymaktadır: 

orta sınıf bir aileye mensup, Batılı, Hristiyan ve beyaz bir erkek. Crusoe’nun, hem 

adaya kadar olan olaylar sırasında hem de adada yaşadıklarının bize anlatıldığı 

şekliyle eril tahakkümün “gerekliliklerini” harfiyen yerine getiren, ataerkil ve 

sömürgeci bir zihniyete sahip olduğunu görüyoruz. Dahası adada yaşadıklarını 

(zaman zaman aşırı derecede ayrıntılı bir şekilde) yazmada/anlatmada gösterdiği 

ilgiyle bağlantılı olarak baskın söyleme, dolayısıyla iktidara aidiyetini ve bunu 

sürdürüp yeniden ürettiğini izleyebiliyoruz.  

Crusoe’nun Cuma’yı “kurtardıktan” sonra ona kendi adını “Efendi” olarak 

öğretmesi (“ona Efendi demesini öğrettim ve bunun da benim adım olacağını 

belirttim.” Defoe, 2012: 221
6
), onun bilgiye ve dolayısıyla güce sahip olması ile buna 

sahip olmayan Cuma’nın üzerinde kurduğu hâkimiyet bunun en önemli 

                                                           
6
 Robinson Crusoe romanına bundan sonra yapılan atıflar RC akabinde sayfa numarası şeklinde 

gösterilmiştir. 
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örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Susan VanZanten Gallagher‘ın söylediği 

gibi Crusoe, zor koşullarda yalnızca hayatta kalmamıştır, dahası bulunduğu adayı 

adeta ele geçirerek sığınaklar inşa etmiş, kıyafetler dikmiş, sürüler oluşturmuştur ve 

adayı “medenileştirmiştir”. Cuma’yı kurtardıktan sonra, onu Hristiyan bir köle olarak 

yetiştirmiştir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Robinson Crusoe, 

medeniyetin doğa ve vahşililiğe karşı üstünlüğünü kanıtlayan ve sıkı çalışma ile 

inancı yücelten bir eser olarak görülmüştür (1991: 169). 

Crusoe adadaki yaşantısı boyunca, hayatta kalmaya çalışmanın yanı sıra orada 

kendisine bir koloni oluşturuyor ve gemiden kurtarabildiği malzemelerle yeni ürünler 

yapıyor ve günlerini belli başlı işlere göre planlayarak kendisini sürekli meşgul 

tutuyor (RC, 115). Bu da Crusoe’nun çalışkan, zaman zaman kaybetse de kurtulmaya 

umudu olan, hayatta kalmaya istekli ve yaşadıklarını kimi zaman uzun uzun 

detaylandırarak anlatan sömürgeci, beyaz ve erkek kimliğini daha da 

sağlamlaştırıyor.  

Düşman’daki Cruso ise, selefi Crusoe’ya göre umutsuz, başarısız ve konuşmak 

istemeyen birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dahası Crusoe’da var olan kimlik 

özelliklerine harfiyen uyum sağlayabildiğini söylemek hiç kolay değil, zira kendisi 

söylediklerine güvenilmesi zor bir karakter olarak çiziliyor ve konumlandırılışı onu 

bu kimlik özeliklerinden daha çok uzaklaştırıyor: 

 

... bana anlattığı öyküler öyle birbirinden farklıydı ve birbirleri ile öylesine zor 

bağdaşıyorlardı ki, yaşlılığın, yalnızlığın onun belleğinde ciddi zaaflar yarattığına ve neyin 

gerçek, neyin hayal ürünü olduğunu artık bilemediğine giderek daha çok inanmaya 

başlamıştım. ... Sonunda neyin gerçek, neyin yalan neyin yalnızca gevezelik olduğunu hiçbir 

zaman bilemedim. (Coetzee, 1990: 12-13)
7
 

 

Anılarını, geçmişini, tarihini yazmamış ve yazmak istemeyen; söylem 

üzerinden herhangi bir iz bırakmak çabası içinde olmayan; adadan kurtulmak ya da 

adadaki yaşantısını anlatmak gibi bir isteği olmayan ve en önemlisi eril söylemden 

                                                           
7
Düşman’a bundan sonra yapılan atıflar D akabinde sayfa numarası şeklinde gösterilmiştir. 
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çokça uzaklaşmış, başarısız sömürgeci Cruso’yla karşı karşıya olduğumuz Susan’ın 

yaptığı şu konuşmadan anlaşılabiliyor:  

 

Günün birinde kurtulduğumuzu düşünün, ... kazadan sonra adada geçirdiğimiz yıllarla ilgili 

anılarınızın herhangi bir biçimde kayda geçmeden zaman içinde belleğinizden silinip gitmesi 

karşısında pişmanlık duymaz mısınız? ... Arkanızda bir anıt kalsın istemez misiniz? ... Çünkü 

her geçen gün anılarımız kesinlikle biraz daha bulanıklaşıyor. Tıpkı yağmurun mermerden 

bir heykeli, bizim heykeltraşın elinin mermere nasıl bir biçim verdiğini anlayamayacağımız 

kadar aşındırması gibi. ... Kalem ve kağıt üretip size bu anılardan ne kaldıysa, onu kağıda 

dökmek mümkün olamaz mıydı? Böylece geleceğe kendinizden bir parça bırakmış olmaz 

mıydınız? Diyelim kağıt ve mürekkep bulamadınız. Öykünüzü tahta üzerine yakarak ya da 

kaya üzerine oyarak da yazamaz mıydınız? Bu adada pek çok şeyden yoksun olabiliriz, ama 

zaman bunlardan biri değil. Asla değil. (D, 16-17) 

 

Cruso, selefi Crusoe’da var olan birçok özelliğe sahip ol(a)madığı gibi, anlatıcı 

konumundan yoksun olduğu için baskın söylemden de uzaklaş(tırıl)mış oluyor. Buna 

benzer şekilde, Cruso’nun detaylı bir şekilde anlatacak/yazacak bir öyküsü yok; ya 

da daha farklı bir şekilde söylenecek olursa böyle bir eyleme isteği yok. Bu 

isteksizlik onu tam anlamıyla tutunamadığı söyleme biraz daha uzaklaştırıyor; 

erkekliğinin toplumsal olarak ona vermiş olduğu iktidarı sallantılı bir şekilde taşıyor. 

Bu sallantılı iktidar konumu aslında Cruso’nun eserin yalnızca küçük bir bölümünde 

somut olarak yer almasını ve akabinde adadan kurtuldukları gemideyken ölmesini de 

açıklıyor.  

Robinson Crusoe, adadaki hayatı boyunca listeleme yaparak, günlükler tutarak 

yaşadıklarını ve deneyimlerini kayıtlara düşmüştür. Konuşmanın, tanımlamanın, bir 

konu ya da yaşantı hakkında bireyin kendi bakış açısını söylemenin bireye 

kazandırdığı güç düşünüldüğünde; Cruso’nun konuşmaması, ona erkekliği ve ırkı ile 

sunulmuş olan gerçeği kendisine göre açıklama, kendi bakış açısını öne sürme 

ediminden de yoksun bırakıyor. Bu noktada Cruso konuşmayarak, tarihe bir not 

bırakmayarak, tanımlama yapmayarak söylemden uzaklaşıyor ve öyküsüz kalıyor. 

Öyküsünün olmaması Cruso’nun adadaki aidiyetini sorgulanır bir duruma sokuyor. 

Susan Barton’ın şu sözleri önemli: 
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Cruso’nun gemi faciasından önce bir tüccar ya da çiftçi olarak yaşadığı hayatla ilgili 

anlatacak fazla öyküsü yoktu. ... Sanki öykülerimizin adaya bastığımız an başladığına ve yine 

adada son bulacağına inanmak ister gibi bir hali vardı. Cruso adadan hiç kurtulmasa daha iyi 

olur diye düşünüyordum. Çünkü dünyanın serüvencilerden beklediği şey öykülerdi. Hem de 

on beş yılda şu kadar sayıda taşın şurdan şuraya taşınmış olmasının çetelesinden daha iyi 

öyküler bekliyordu dünya. Issız adadan kurtulmuş olan bir Cruso, uygar dünya için bir düş 

kırıklığı olacaktı. Issız adadaki Cruso düşüncesi, kendine yabancı gelen İngiltere’de suskun 

ve asık yüzlü bir Cruso’dan daha iyiydi doğrusu. (D, 30) 

 

Bir kadın olduğu için kendisinin dışlanmış olduğu söylemde, Barton’ın 

öykülere olan bu istekliliğine karşın Cruso’nun isteksizliğinin yanı sıra adada geçen 

on beş yıl boyunca anlatacak bir şeyinin olmaması, kendisine verili olan söylemden 

ne denli uzaklaşmış olduğunu ve dahası bu söylemi elde etmeye çalışan bir kadın 

tarafından iktidarının (başka bir deyişle, erkekliğinin) sorgulanması önemli bir nokta 

olarak karşımıza çıkıyor. İronik bir şekilde, eserin birinci bölümünün sonunda, Cruso 

adadan kurtuldukları gemide, henüz limana varmadan ölür (D, 38). İronik çünkü 

yukarıda verilen alıntıda görüldüğü üzere Barton öyküsü olmayan bir Cruso’nun 

adadan kurtulmasının bir düş kırıklığı olacağını ifade etmektedir. Baskın bir söyleme 

sahip ol(a)mayan, “öyküsüz” Cruso’nun yaşantısı kısa bir şekilde bir kadın anlatıcı 

tarafından aktarılır.  

Diğer taraftan Düşman’ın çağdaş bir eser olduğunu düşündüğümüzde; olayları 

Crusoe’nun anlattığı gibi gerçeklerden farklı bir şekilde göstermek yerine, daha 

büyük bir tarihsel/sosyal çerçeveden bakan Susan Barton’ın kameranın objektifini 

ben-merkezci Crusoe’dan, kendisine ve yanlış/farklı/eksik temsil edilmiş Cuma’ya 

çevirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Cruso’nun ölümü, söz konusu 

eksikliklerin gösterilmesi (ya da okuyucu tarafından fark edilmesi) açısından önemli 

yazınsal bir manevra olarak düşünülebilir. Öykünün odak noktasında olması 

gerekenleri (ya da olmasını istediklerini) anlatabilmek için Susan Barton’ın Cruso’yu 

öyküden “silmiş” olduğunu söyleyebiliriz. Eserin bütününde öykü anlatımının 

yapıntılığına, anlatılanların tek gerçeklik olmayabileceğine yapılan vurgu bunu 

destekler nitelikte görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında da Cruso, kendisine 

toplumsal olarak verili olan eril iktidar (bu durumda özellikle söylem) pratiklerini 

düzgün bir şekilde yerine getiremediği için “yerinden edilmiştir”. 
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Cruso’nun hikâye anlatma ediminden yoksun oluşu, onu baskın bir söylem 

oluşturmaktan da alıkoymaktadır. Buna karşın Susan Barton bir kadın olarak söylem 

üretme edimini elde etmiş, dolayısıyla Cruso’nun varsayılan yerini altüst etmiş ve 

aidiyetini tehlikeye sokmuştur. Bir konu ya da kişi hakkında söylem üretmek (ya da 

bir öykü anlatmak) o konu/kişi hakkında hükme varıp, o alanı bir anlamda kontrol 

altına almak, o alana bir anlamda “tecavüz etmekse” eğer, Cruso bunu başaramamış, 

“yerini” ya da eril konumunu Susan Barton almıştır. Konuşma/anlatma ediminin 

ataerkil düşünce sisteminde yalnızca erkek bireye ait olduğu düşünüldüğünde, 

Cruso’nun bunu yerine getirememesinin yanı sıra Susan Barton’la yalnızca bir defa 

(mekanik bir şekilde) cinsel ilişkiye girmeleri ve adada selefi Robinson Crusoe’nun 

toprağa tohum ekmesinin aksine adeta bir ritüel gibi ve hiçbir ekin ekmeden işlevsiz 

setler yapması başarısız bir erkek olmasının yanı sıra başarısız bir sömürgeci 

olduğunu da göstermektedir (Kara, 2007: 38). Cruso, adadan kurtulmak ya da adayı 

kendisi için daha yaşanılabilir bir konuma getirebilmek için bir istek göstermez; 

aksine her şeyden umudunu tamamen kesmiştir ve hiçbir şeyin önemi olmadığını 

düşünmektedir. Susan Barton’ın Cruso’ya adadaki öyküsünün ayrıntıları üzerine 

söyledikleri önemli: 

 

Sizin öykünüzü yalnız sizin kılan gerçeklik, bu gün hiçbir önemi yokmuş gibi görünen 

binlerce ayrıntının içinde barınıyor. Sizi ocak başında deniz kızları ve canavarlarıyla ilgili 

masallar anlatan yaşlı denizcilerden ayıran şey, örneğin iğnenizi yaptığınızda (hani o 

kemerinizde sakladığınız iğne) iğnenin gözünü nasıl delmiş olduğunuz; başlığınızı dikerken 

iplik yerine ne kullandığınız. Bu tür ayrıntılar ve üslubunuzdaki farklılık, anlattığınız her 

şeyin kelimesi kelimesine doğru olduğu konusunda yurttaşlarınızı bir gün ikna edecektir. (D, 

17) 

 

Barton burada Crusoe’ya (ya da dolaylı olarak Daniel Defoe’ya) sesleniyor gibidir; 

zira Defoe’nun Crusoe’su bitmek tükenmek bilmeyen ayrıntılarıyla her şeyi kelimesi 

kelimesine doğru söylediğini iddia etmektedir. Onun için adaya gemi enkazından 

getirdikleri arasında kalemler, mürekkep ve kâğıt özellikle önemlidir. Mürekkebi 

yettiği müddetçe adadaki yaşantısını tarihleriyle beraber günlüğüne yazacaktır (RC, 

68). Bu şekilde Crusoe kendisine tarihte/hikâyede bir yer edinebilmiştir. Ancak 

Düşman’daki Cruso ise, bu tarz bir yerden yoksun olduğu gibi sonrasında kendisine 
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güvenilebilecek herhangi bir detay bırakmamıştır. Ona göre bırakacağı setler ve 

duvarlar gerektiğinden fazladır (D, 17).  

Cruso adada amaçsızca setler yaparken Susan’ın bir şey ekmek istediklerinde 

ne ekecekleri sorusuna şu cevabı verir:  

 

“Yetiştirmek bizim işimiz değil,” ... Bizim elimizde ekebileceğimiz tohumumuz yok – bu da 

bizim talihsizliğimiz.” ... “Yetiştirme bizden sonra gelecek ve yanlarında tohum getirecek 

kadar basiretli olacak insanların işi olacak. Ben yalnızca onlar için toprağı hazırlıyorum. (D, 

29) 

 

Cruso’nun bu cevabı aslında adadaki/öyküdeki yerini (belki de “yersizliğini” demek 

daha doğru olacaktır) en iyi şekilde ifade eden cümlelerden birisidir. Ellerinde tohum 

olmadığını söyleyerek toprağı ekemeyeceğini belirten Cruso’nun gerek bir erkek 

olarak kadın vücudunu, gerekse sömürgeci olarak toprağı “işgal edememesi” bir 

anlamda onun bu iki edimde de başarısız olduğunu göstermektedir. Dahası bunu 

kendisi de kabul eder vaziyette, adaya kendisinden sonra gelecekler için toprağı 

“ekilebilir” duruma getirmeye çalışmaktadır. Tıpkı öyküsünü kendisinin 

yaz(a)madığı, söylem üretemediği ya da var olan söyleme nüfuz edemediği ve 

dolayısıyla öyküsünün Susan Barton tarafından yazıldığı (ya da yazılmaya 

çalışıldığı) gibi, adadaki sömürgecilik edimini de bir başkasının “tamamlaması” 

gerekmektedir. Coetzee’nin metinlerarası bir öykü olmasına rağmen Daniel 

Defoe’nun Crusoe karakterinin ismini Cruso olarak almasını; ismin bir harf 

eksilterek yazılmasını, Cruso’nun, yerine getirilememiş/tamamlanamamış 

söylem/öykü/sömürgecilik edimi olarak yorumlamak mümkündür
8
. 

Cruso’nun bu baskın söylemden, özellikle anlatıcı Susan Barton tarafından 

uzaklaştırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Zira bir erkek ve sömürgeci olarak ondan 

bekleneni yerine getirememektedir; kendisinin söyleme yakın olması ve dili 

kullanarak tecrübelerini, deneyimlerini anlatması gerekirken, bu edimi Barton yerine 

getirmeye çalışacaktır: Hem Cruso’nun hem de kendisinin ve Cuma’nın öyküsünü 

                                                           
8
 Coetzee’nin bu karakterin adına yaptığı değişikliğe ilişkin bir analiz için bkz. Kara, 2007: 11, d.n. 

27. 
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yazmaya uğraşacaktır. Dolayısıyla söz konusu bu durum Cruso’nun yaşadığı 

varsayılabilecek erkeklik krizini de açıklamaktadır. Her ne kadar adanın “sahibi” 

kendisi de olsa, kendisi de bir kazazede olan Susan Barton tarafından “krallığı” ve 

kuşkusuz iktidarı sarsılmaktadır. İktidardan böylesi bir uzaklaş(tır)ma, baskın 

söyleme ait olamamasının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cruso, 

yalnızca bir başkasının ya da kendisinin öyküsünü anlatamamakla (ya da bilinçli 

olarak anlatmamakla) kalmıyor; yazma/anlatma edimi kendisinden alınıp, bir 

başkasına veriliyor. Bu başkasının da bir kadın olması, meseleyi Cruso’nun erkekliği 

açısından daha sorunlu bir duruma getiriyor.  

Burada belirtmekte yarar var ki, Cruso’nun başarılı bir erkek ya da sömürgeci 

olarak yapması gerekenler, ona toplumsal olarak yüklenmiştir. Bu anlamda Cruso 

toplumsal cinsiyetin “gerekliliklerini” yerine getiremediği ya da selefinde olan 

sömürgecilik vasıflarına sahip olmadığı için toplumsal konumun ona bahşettiği 

varsayılan iktidar konumu da tehlikededir.  

 

2.2 Susan Barton: Kadın Olarak Yaz(ama)mak ve(ya) 

Konuş(ama)mak 

Robinson Crusoe’da kadın karakter yok denecek kadar azdır. Gayatri Spivak’ın 

da dikkat çekmiş olduğu gibi eserde var olan kadın karakterler, ikincil bile 

denilemeyecek kadar yok sayılmaktadır (1990, 7). Robinson Crusoe’nun bir yeniden 

yazımı olan Düşman’ın kadın anlatıcısı Susan Barton’ı ise yine Daniel Defoe’nun bir 

başka eserinden tanıyoruz: Roxana. Defoe’nun 1724’te yayımlanmış Roxana adlı 

romanının aynı adlı başkişisinin asıl adı Susan’dır
9
. Eserin asıl temasına birebir etki 

etmeyen karakterler olarak temsil edilen kadınlar Robinson Crusoe’da aktif olarak 

yoktur. Ancak buna karşın kadın karakterler Roxana’da farklı şekillerde yer 

almaktadırlar. Bu durum, iki romanı da kesen bir şekilde metinlerarasılığa sahip 

                                                           
9
 Roxana kızından bahsederken şöyle söyler: “Amy ve Susan (bu benim gerçek adımdı) yakın bir 

arkadaşlığa başladılar.” Bunun yanı sıra, Roxana’daki Amy karakterinin Düşman’da da olması 

Düşman’ın metinlerarasılığını göstermektedir. (Defoe, 1840: 220. Roxana’ya bundan sonra yapılan 

atıflar R akabinde sayfa numarası şeklinde gösterilmiştir) 
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Coetzee’nin Düşman adlı eseri üzerinden bu alt başlıkta irdelenecektir. Çalışmanın 

bu kısmında Düşman’ın Robinson Crusoe ve Roxana metinleriyle olan ilişkiselliği 

temelinde, bir eril pratik olan söyleme kadın karakter Susan Barton tarafından 

ulaşılmaya çalışılması, toplumsal cinsiyet ve konuşma/sessizlik temaları bağlamında 

incelenecektir. 

Roxana, yaptığı ilk evliliğin başarısız olmasından sonra bedenini sermaye gibi 

kullanan, doğurduğu çocukları bırakan ve hem parasal hem de bedensel özgürlüğüne 

önem veren bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Eser boyunca Amy isimli 

hizmetçisi de yanından ayrılmamaktadır ve her sorunlu zamanda ona yardımcı 

olmaktadır. Amy’nin de yardımıyla Roxana, erkeklerle yaşadığı ilişkiler sonucunda 

ekonomik özgürlüğünü kazanır.  

Düşman’da da karşımıza çıkan önemli bir eleştiri noktası, Roxana’da çizilen 

annelik/kadınlık ikiliğidir. Şenay Kara’nın söylemiş olduğu gibi, Roxana 

çocuklarından çok az bahseden ve onları hiçbir tereddütte bulunmadan bırakan bir 

anne olarak çizilmektedir. Eser boyunca parasal konularda en ince ayrıntısına kadar 

hesaplama yapan Roxana için çocukları çok önemsizdir. Kara şöyle devam eder: 

“Bütün bunlar, yapay olarak oluşturulmuş ve katı ataerkil toplumsal cinsiyet 

rollerinin ve kurumlarının kadını/anneyi nasıl doğasından uzaklaştırdığını; besleyici, 

destekleyici Toprak Ana’yı nasıl ihmalkâr, yıkıcı bir varlığa dönüştürdüğünü ve onu 

nasıl tamamen yabancılaşmış bir varoluşa hapsettiğini göstermektedir.” (Kara, 2007: 

72) 

Bu noktada hem Roxana hem de Düşman’daki anne-kız ilişkisine değinilmesi 

gerekiyor. Roxana’da, terk edilmiş kızın annesini arayışının aksine Düşman’da Susan 

Barton’ın kızını aramasıyla karşılaşıyoruz. Roxana çocuklarını doğurdukça bir 

yerlere bırakan ve sürekli unutan bir anne olarak resmediliyor. Yukarıda bahsedildiği 

gibi doğasından uzaklaştırılmış, yalnızca ekonomiyi düşünen ve annelik rolünden 

yoksun bir kadın olarak gösteriliyor.  

Buna karşın Susan Barton’ın yola çıkışının sebebi kaybolan kızını aramasıdır. 

Romanda kızı olduğunu söyleyen bir karakterle ilgili Barton’ın düşüncesi önemli. 
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Adının Susan olduğunu söyleyen bu karakterin Foe tarafından yaratılmış ve 

kendisine gönderilmiş olduğunu düşünüyor anlatıcı Susan Barton (F, 61). Dahası 

Foe’ya yazdığı mektupta böyle bir şeyin mümkün olmadığını, annelerin çocuklarını, 

yılanlar gibi yumurtlayıp bırakmadıklarını belirtiyor (F, 60). Susan’ın annelikle ilgili 

bu düşünceleri selefi Roxana’nın kendisine yabancılaşmış bir şekilde resmedilmesine 

bir başkaldırı niteliğinde görülebilir. Zira ataerkil sistem kadını yalnızca anne olarak 

ya da özel alana hapsederek gösteriyorken, Barton bu rolü reddetmeye çalışmaktadır.  

Roxana’nın kendini ifade etme çabaları, bunların dolayımıyla kadın 

özgürlüğüne ilişkin yorumlarda bulunması, ancak ve ancak kendisini bir erkek 

üzerinden tanımlamasıyla; ya da daha sınırlı bir çerçevede söylenecek olursa 

kendisini evlilik üzerinden, özgürlüğünü de kadın cinselliği/bedeni ya da evliliğe 

olan karşıtlığı üzerinden anlatmasıyla gerçekleşmektedir. Spivak, şöyle der:  

 

Yalnızca Defoe’nun ataerkil üretimi sebebiyle değil, ama aynı zamanda pikaresk romanın 

geleneklerinden dolayı, kahramanı bir dolandırıcı olmalıdır – kendisini evlilik üzerinden 

tanımlayan toplumsal bir marjinal. Bu girişimde, aristokrat erkeklerin sahip olduğu, tüccar 

erkeklerin ise kazandığı parayı kullanır; cinselliğini de emek gücü olarak kullanır”(1990, 9). 

 

Düşman’da ise Susan Barton, bir öyküye ait olmanın ve bunu yazabilmenin 

önemine dikkat çekerek kadın olarak yazma edimi hakkında önemli tartışma 

noktaları sunuyor. Robinson Crusoe’daki erkek anlatıcının aksine, bu sefer bir kadın 

anlatıcı kendisinin olduğu kadar Cuma’nın ve Cruso’nun öyküsünü de yazmaya 

çalışıyor. Bir söyleme tam olarak ulaşamayan Cruso’nun hikâyesinin bir kadın 

tarafından yazılmaya çalışılıyor oluşu (“Cruso’nun geride bıraktıklarının tasarruf 

hakkı da bende” D, 38) tarih boyunca göz ardı edilmiş kadın deneyimine dikkat 

çekiyor.  

Susan Barton kadın olduğu için kendisinin, Cuma’nın ve Cruso’nun 

deneyimlerini, tecrübelerini ve yaşadıklarını anlatamıyor. Zamanın ataerkil düzeni ve 

sistemi yazma edimini kendisinden almıştır ve o da bütün olanların anlatılması, 

deneyiminin başkaları tarafından duyulması/okunması için erkek bir yazara ihtiyaç 
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duyacaktır. Ancak, böyle bir durumda öyküde herhangi bir değişiklik yapılmamasını 

istemektedir. Kendilerini adadan kurtaran geminin kaptanıyla yaptıkları konuşmada 

Susan, öykünün tamamen kendisine ait olduğunu belirtmektedir. Kaptan Smith’in 

öykü bir yazara verilip düzenlendiğinde, gerekli ekleme ve çıkarmalar yapıldıktan 

sonra öyküyü “süsleyeceklerini” (D, 34) söylemesi üzerine aralarında geçen 

konuşmayı Susan şu şekilde aktarır: 

 

“Benim adıma yalanlar söylenilmesine izin veremem,” dedim. Kaptan gülümsedi. “Bakın bu 

konuda onlara kefil olamam, onların işi kitaplarla, gerçekle değil.” “Benim adıma yalanlar 

söylenmesine razı olmaktansa, kendi öykümün yazarı olmayı yeğlerim,” diye üsteledim. 

“Eğer bir yazar olarak ortaya çıkıp, öykümün doğruluğu konusunda yemin edemeyeceksem, 

böyle bir öykünün ne değeri olabilir ki? Aynı öyküyü Chichester’da rahat bir yatakta uyurken 

düş olarak da görmüş olabilirim.” (D, 34-5) 

 

Susan Barton öyküsünün gerçek bir şekilde yazılmasını, dahası bu öyküye kendi 

iradesiyle seçmiş olduğu yaşantıları ve deneyimleri koymak istemektedir. 

Öyküsündeki gerçekliği tam olarak ve kendi istediği şekilde anlatmak istemesi ve 

bunun üzerinde ne pahasına olursa olsun herhangi bir değişiklik yapmak istememesi, 

Susan Barton ve Foe adlı karakter, yani yeniden yazımı yapılan iki romanın yazarı 

olan Daniel Defoe’nun Düşman’da büründüğü kimlik arasında eserin özellikle son 

bölümlerinde geçen konuşmalarda da ortaya çıkmaktadır. Yazar Foe Susan Barton’ın 

yazılmasını istediği öykü yerine, bir anne-kız ilişkisinin anlatıldığı bir roman 

tasarlamaktadır ve ada bu romanın içinde yalnızca bir bölüm olarak geçecektir (D, 

91-2). İlerleyen sayfalarda Susan Barton Foe’ya şu şekilde seslenir: 

 

‘Ben bir öykü değilim Bay Foe. (...) Dalgalardan önce, Brezilya’daki mutsuz arayışım, 

oradan kızımın henüz benimle birlikte olduğu yıllara ve sonuçta doğduğum güne kadar 

uzanan bir hayatım var. Bunların tümü anlatmayı seçmediğim bir öyküyü oluşturuyor. Bu 

öyküyü anlatmayı yeğlemiyorum çünkü hiç kimseye, size bile benimi dünyada gerçek bir 

tarihi olan gerçek bir varlık olduğumu kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum. Bunun yerine 

adayı, orda kendimi, Cruso’yu ve Cuma’yı ve üçümüzün orda neler yaptığını anlatmayı 

yeğliyorum. Çünkü ben öyküsünü kendi arzusuna göre anlatarak özgürlüğünü ortaya koyan 

özgür bir kadınım.’ (D, 102-3) 
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Susan, ataerkil söylem içerisinde bir yazar olarak var olamasa da, hiç değilse 

öyküsünün kendi seçtiği kısmının ve gerçekliğinin tam olarak yansıtılabilmesi için 

güçlü mücadeleler vermektedir.  

Adaya ayak basar basmaz kendisiyle ilgili birçok bilgi veren Susan, aynısını 

Cruso’dan da beklemektedir. Ancak ada, Cuma’nın dilsizliği, Cruso’nun ise bilinçli 

olarak konuşmayı reddetmesi sebebiyle sessizliğe bürünmüş bir vaziyette iken 

konuşmaya bu kadar istekli bir Susan’ın kendisini rahat hissedebileceği bir yer 

olmayacaktır. Öte yandan eril söyleme tam anlamıyla ulaşamamış Cruso için, kadın 

olmasına rağmen söyleme dâhil olmaya çabalayan Susan Barton bir anlamda tehdit 

olarak da görülebilir: Konuşarak/yazarak Cruso’nun (ya da onun selefi Crusoe’nun) 

yerini almak suretiyle, öyküsü aracılığıyla kendisine bir yer edinme girişimi. Buna 

karşın söz konusu konuşma/anlatma/öyküleme isteği Cruso tarafından sürekli 

baltalanmaktadır. Kara’nın da dikkat çektiği gibi (2007: 57), “Cruso’nun adanın 

sakinlerine dayattığı bu katı disiplin düzeninde konuşma edimi en aza indirilmiştir ve 

özür kelimeleri kadının kullanacağı yegâne kabul edilebilir kendini ifade ediş tarzı 

olmuştur.”  

Susan bir taraftan özür dileyerek ataerkil söylemin kendisinden/kadından 

beklediğini sürdürmektedir, öyle ki adaya sonradan gelen kadın bir kazazede olması 

sebebiyle Cruso’nun adasında onun kurallarına uyması gerekmektedir (“Benim çatım 

altında yaşadığın sürece benim sözüm dışına çıkmayacaksın!” D, 19). Yine de, kısa 

süre içerisinde, Foe’ya yazdığı mektuplarda yaptığı yorumlardan da anlaşıldığı 

kadarıyla söz konusu bu durumu bir sorun olarak görmektedir ve dolayısıyla 

öykülerinin yazılması konusunda ısrarcı olacaktır. Ancak takip etmesi gereken yolun 

kolay olmayacağı eser ilerledikçe kendisini daha çok göstermeye başlar. Cruso 

hastayken gelen geminin üç kazazedeyi kurtarması; yolculuk sırasında Cruso’nun 

ölmesi ve sonrasında geçen olaylar boyunca Susan, Cuma’yı da yanına alarak (gerek 

fiziksel, gerekse zihinsel) çok zor aşamalardan geçer. Ataerkil kodlar içerisinde bir 

kadın olarak öyküsünü yazma hakkı kendisinden alındığından, onu kâğıda dökmesi 

için erkek yazar Foe’ya ulaşmaya çalışmaktadır. 
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Cruso’nun anılarını hiçbir şekilde yazmamış olması (“Cruso günlük 

tutmamıştı” D, 16) ve Susan’ın ısrarlarına rağmen bunları anlatmayı reddedişi ve her 

şeye karşı olan isteksizliğine karşın Susan Barton, adada kaldığı bir yılın sonunda bu 

öykünün yazılması gerektiğine kanaat getiriyor ve hayatı bunun etrafında 

şekilleniyor. Susan’ın yazmaya (dolayısıyla bir sese sahip olmaya; söylem üretmeye, 

söyleme dâhil olmaya) dair bu isteği eser boyunca temel kaygılarından birini 

oluşturuyor. Susan’ın hayatı, adanın (ve tabii Cruso’nun, Cuma’nın ve kendisinin) 

öyküsünü yazabilmek için bir anlamda askıda kalıyor (“Ancak, siz yazmakta 

olduğunuz öyküyü tamamlayana kadar benim hayatımın kasvetli bir duraklama 

dönemine girdiğini aklınızdan çıkarmayın” D, 52).  

Susan Barton’ın öyküsünü bu denli anlatmak istemesi, bir anlamda konuşma ve 

yazma edimine ulaşabilme çabası, toplumsal olarak dayatılmış kadınlık rollerine 

ilişkin bir başkaldırı niteliğinde okunabilir. Kadın deneyiminin tarihsel olarak her 

alanda göz ardı edilmiş, yok sayılmış olduğu, bir şekilde dâhil edilse dahi bunun 

ikincil bir konumda olmuş olduğu düşünüldüğünde, Susan Barton’ın böylesi bir yok 

sayılmaya (ya da öyküsü üzerinde yapılabilecek değişikliğe) karşı tedirginlik 

içerisinde olması anlam kazanmaktadır. Kadınların konuşabilmek/yazabilmek 

dolayımıyla var olabilmelerine ilişkin Fatmagül Berktay şu yorumu yapıyor:  

 

Kadınlar için “ben” diyebilmek ve kendini dile getirmek, başlıbaşına zor bir şey. Egemen 

kültür, kadına etkin ve özerk bir özne hakkını pek az tanıyor. Bu kültürde kadının 

simgeleyen, temsil eden olması çok güç, çünkü kendisi bir simge. Simgeleme yetkesi, 

nesneleri adlandırma/tanımlama yetkesi, geleneksel olarak erkeğin elinde; ve o, kadını 

simgelenen bir nesneye dönüştürüyor (Berktay, 1998: 9). 

 

Susan Barton’ın, hikâyesini onun istediği gibi yazmayı reddeden yazar Foe’nun bu 

hikâyede adayı yalnızca küçük bir bölüm olarak göstermesi karşısındaki isteksizliği, 

bir kadın olarak Susan’ın söylem üretme ediminden uzaklaştırılmasının bir göstergesi 

olarak ortaya çıkmaktadır: Foe’nun yazacağı kitapta Susan’ın anlattıkları (dolayısıyla 

sesi) yok sayılmıştır. Klasik ada öyküsü Robinson Crusoe’da adada bir kadın yoktur; 

yalnızca Cuma ve Crusoe’yu görürüz. Kendi öyküsünü, kâğıda dökmesi için 
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aktardığı yazar, bu öyküyü yazmış fakat içinden öyküyü yaşayan ve aktaran kadın 

çıkarılmıştır. 

Eserin bütününe bakıldığında Susan’ın yazmak ve dolayısıyla okunmakla ilgili 

yoğun isteği de bununla bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Yola çıkma amacı 

kızını aramak olsa da, adada Cruso ve Cuma ile tanışması, onu tamamen farklı bir 

yola sürükler. Adadan kurtulduktan sonra eski yaşantısına dönmek yerine, hayatı 

tamamen öykülerinin anlatılması üzerine yoğunlaşmıştır. Attridge, her yazarın 

okunmak istediğini belirtmektedir ve kanonların karmaşık yapılarından söz ederken 

bunların bireysel seçimlere kadar bölümlenebileceğini belirtir (1996: 174): “Bunun 

farkında olmak, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, yazma edimini olduğu kadar, 

kendini ifade etme ihtiyacını ya da iletişim kurma isteğini aynı derecede kontrol eder. 

Düşman’ın öne sürdüğü aynı zorunluluk bireysel tanımlamalarımızı ve temsilleri 

harekete geçirir; okunmadıkça, hiçbir şeyiz” (Attridge, 1996: 174-5, vurgu sonradan). 

Buna Susan Barton karakteri üzerinden bakıldığında, yazma/konuşma konusunda 

ısrarlı olmasını Susan’ın aidiyet sorunuyla açıklamak mümkündür. Susan, öyküsünü 

anlatmadıkça (ve dolayısıyla, bu öykü kanona kabul edilip, başkaları tarafından 

okunmadıkça) kendisini tam olarak ifade etmiş hissetmeyecektir. 

Bütün bu zorlukların arasında dikkati çeken önemli unsurlardan biri, kadın 

olarak var olabilmenin sorunlarına dikkat çekercesine Susan’ın her seferinde bir 

erkek tarafından kurtarılması ya da kendisini bir erkekle olan ilişkisi üzerinden 

tanımlamak zorunda kalmasıdır: kazazede olarak düştüğü ada Cruso’ya aittir; onları 

adadan kurtaran geminin kaptanı bir erkektir; kaptan tarafından gemide kendisini 

yalnız bir kadın değil de, Cruso’nun karısı Bayan Cruso olarak tanıtması önerilir ve 

bunu uygular; belki de hepsinden en önemlisi öyküsünün yazılabilmesi için kaptanın 

da söylediği gibi bir erkeğin
10

 öyküsünü sanatla süsleyerek yazması gerekecektir, 

aksi takdirde “yaşadıklarım kâğıda döküldüğünde, çekiciliğinden çok şey 

yitirece[ktir]” (D, 34). 

                                                           
10

 “Onlar bir yazar kiralayacaklardır ve bu yazar öykünüzü derleyip toplayıp, şurasına burasına çarpıcı 

ekler yaparak süsleyecektir,” (D, 34) cümlesinin orijinalinde “yazar” olarak çevrilmiş kelime eserin 

orijinalinde “erkek, adam” anlamına gelen “man” kelimesi kullanılmıştır (Coetzee, 1987: 40). 
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Selefi Roxana’nın “egemen sosyokültürel kodlar ve gelenekler tarafından 

kendisine dayatılan ev kadını rolünü reddetmesine” (Kara, 2007: 57) benzer bir 

şekilde Susan Barton da kendisini ataerkil kodlar içerisinde açıklamayı 

reddetmektedir. Burada dikkati çeken önemli bir fark, Roxana özgürlüğünü kadın 

bedeni ve cinselliği dolayımıyla anlatırken, Susan Barton’ın bunu tamamen eril bir 

alan olarak kabul edilen yazınsal anlamda yapmaya çalışmasıdır.  

Bu bağlamda Gallagher‘ın da dikkat çektiği gibi Susan Barton, bir kadın olarak 

var olabilmek (bir yere ait olabilmek) için öykülere çok önem vermektedir (1991: 

173). Eser süresince sürekli “öykü”sünü anlatmaya çalışmaktadır: Adaya ayak 

bastıktan sonra, Cruso ile ilk konuşmasında “Size başımdan geçenleri anlatayım”
11

 

(D, 11) diye başlar; Cruso, Cuma ve kendisini adadan kurtaran geminin kaptanına 

“kendi öykümü anlatıyordum” (D, 34) demektedir. İngiltere’ye döndüğünde Foe’ya 

yazdığı mektuplarda sürekli öykülerini bir an evvel yazmasını istemektedir; öyle ki 

kişiliğini, gerçekliğini ve varlığını da öyküsünün anlatılmasına bağlamıştır:  

 

Öykümü anlattığımda, yalnızca oradan gelen, tanık olan ve bugün orada olmaya can atan kişi 

olarak var olduğumu görüyorum; maddesi olmayan bir varlık, Cruso’nun gerçek gövdesi 

yanında bir hayalet gibi. Tüm öykü anlatıcılarının kaderi bu mudur? Ama ben de en az Cruso 

kadar gerçektim. Ben de yedim, içtim, uyudum, uyandım, arzu ettim, özledim. Ada 

Cruso’nundu ...ama ben de orada yaşadım. ... Yitirdiğim gerçekliğimi bana geri verin, Bay 

Foe, Sizden isteğim bu. Çünkü öyküm gerçeği anlatmasına karşın, gerçeğin kendisini geri 

getirmiyor... (D, 42) 

 

Gerçekliği bu denli istemesinden dolayı, Foe tarafından hikâyesinin tamamen 

değiştirilmesinin planlandığı, adanın yalnızca küçük bir bölüm olacağının anlatıldığı 

roman tasarısına karşı çıkmaktadır:  

 

‘Böylece beş bölümümüz var: Kızın yitirilişi; kızın Brezilya’da aranması; arayıştan 

vazgeçilmesi, ada serüveni; kızın annesini araması ve kızın annesine kavuşması, birleşmeleri. 

Böylece bir kitabı oluşturuyoruz: kayıp, arayış, ele geçirme, başlangıç, orta, son. Yeniliğe 

gelince, bu da ada episodu ile veriliyor. Orta bölümün ikinci kısmı olabilir – ve ayrıca kızın 

annesinin bıraktığı arayışı sürdürmesi ilginç bir nokta olacak.’ (D, 92) 

                                                           
11

 Eserin orijinalinde söz konusu cümlede “öykü” anlamına gelen İngilizce “story” kelimesi 

kullanılmıştır. Bkz. Coetzee, 1987: 10  
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Gerek metnin kendi içerisinde, gerekse metinlerarası bağlamda bakıldığında; Susan 

Barton’ın ada öyküsünde yeri olmadığı görülüyor. Gallagher’ın da belirttiği gibi, 

“Foe, kadını farklı iki kurgu hikâyeye yazabilmek için Robinson Crusoe’dan 

çıkarmıştır. Ada için kurduğu dini ve politik hikâyede kadının yeri yoktur; buna 

karşın, kadının yeri anne-kız ilişkilerindeki psikolojik dramadır” (Gallagher, 1991: 

178). Susan Barton “metinlerarası bir şekilde Daniel Defoe tarafından, metinsel 

anlamda ise Foe tarafından sessizleştirilmiş[tir]” (Gallagher, 1991: 186). 

Bu bağlamda Susan Barton, 18. yüzyılda kadın olarak yalnızca yazabilmenin 

değil, var olabilmenin, kendisi için konuşabilmenin, bir kişiliğe sahip olmanın 

zorluğunu da yaşamaktadır; ataerkil düşünce sistemi içerisinde kadının var 

olabileceği tek yer yalnızca annelik, (Roxana’da görüldüğü üzere) cinsellik ve beden 

üzerinden tanımlanmaktadır. Roxana’da geleneksel “evinin kadını” rolünü reddeden 

bir kadına sadece bedenini pazarlayan, her türlü sevgi bağını/ilişkisini kazançları için 

feda eden bir karakter olma seçeneği sunulmuştur. Susan Barton buna karşı çıkarak, 

öyküsünün kendisinin istediği şekilde yazılmasını istemektedir ve bu nedenle de 

susturulmuş, Robinson Crusoe’dan çıkarılmıştır. 

(Toplumsal) cinsiyetinden dolayı eril söyleme ulaşmada güçlük çeken Susan 

Barton, yine toplumsal olarak inşa edilmiş kodlara karşı gelerek, kendisine bir yer 

edinme çabasına girmiştir. Bu anlamda Barton, bir tarafta kurgu metinlerde 

kadınların tek taraflı bir şekilde gösterildiğini ortaya koymasının dışında, diğer 

tarafta kadın olarak sessizliğe itilmenin ve söylemden uzaklaştırılmanın da örneğini 

sunuyor.  

 

2.3 Sessizleştirilmiş Erkeklik: Cuma 

Robinson Crusoe ve Düşman’da karşımıza çıkan Cuma karakter(ler)i 

birbirinden farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Robinson Crusoe’daki Cuma ile okurun 

karşılaşması eserin yarısından sonra gerçekleşiyor olsa da, Düşman’da okur ilk 

sayfalarda Cuma ile karşılaşmaktadır ve eserin en önemli odak noktalarından birisi 
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odur. Bu bölümde Cuma’nın içerisinde bulunduğu büyük sessizlik ve var olan 

söyleme olan uzaklığı ve bunlarla bağlantılı olarak yaşadığı aidiyet ve yersizlik 

deneyimleri toplumsal cinsiyet ve ırk ilişkisi içerisinde ele alınacaktır. 

Her iki eserde de anlatılma şekillerinde birçok farklılıklar olsa da, kuşkusuz 

bunların en önemlilerinden birisi klasik eserdeki Cuma’nın “konuşmayı öğrenmesi” 

iken Düşman’da Cuma’nın dilsiz olmasıdır. Öncelikle, Robinson Crusoe’daki Cuma 

karakterine baktığımızda, Düşman’daki anlatıcı Susan Barton’ın adaya ilk ayak 

bastığında denizden çıktığında onu karşılayan ve sırtında taşıyan, bir anlamda onu 

bulunduğu yalnız ve yorgun durumundan kurtaran Cuma’nın aksine, klasik romanda, 

“efendisi” tarafından kurtarılan bir Cuma ile karşılaşıyoruz. Crusoe tarafından 

kurtarılan Cuma’nın ilk yaptığı şey kafasını Crusoe’nun ayağının altına koymak 

oluyor (RC, 219); böylece Crusoe’ya olan bağlılığını ve onu kurtardığı için duyduğu 

minneti gösteriyor. Eserin devamında Crusoe, Cuma’ya konuşmayı öğretiyor olsa da, 

burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Cuma’nın “İngilizce” konuşmayı, 

ancak efendisinin ona öğrettiği ve yine efendisinin ondan istediği şekilde öğreniyor 

olmasıdır. Konuşabilmesi onu var olan baskın söyleme bir miktar yaklaştırıyor olsa 

da, asıl mesele Crusoe’nun sömürgeci edimlerini gerçekleştirmek için kendisini 

tamamlayan birisini bulması olarak yorumlanabilir. Kara’nın Cuma’nın dış 

görünüşünün iki eserde de farklı bir şekilde anlatıldığına yönelik yorumu
12

, bu 

anlamda da okunabilir: “Bu efsanevi kahramanın ıssız hayatına, kuşkusuz belirli ve 

kesin bir takım sınırlarla, girecek olan Cuma, Efendisinin ihtiyaçlarına uygun 

olabilmek için yeniden biçimlendirilmeli, güvenilir bir şekilde ve sürekli olarak onu 

tamamlayıcı olmalıdır.” (Kara, 2007: 15) 

Düşman’da karşılaştığımız Cuma ise, Crusoe’nun bize anlattığı Cuma’dan çok 

daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yukarıda da söylendiği gibi Susan 

Barton’dan öğrendiğimiz kadarıyla Cuma’nın dili kesilmiştir ve (İngilizce) 

konuşamamaktadır; diğer bir söyleyişle var olan ve başkaları tarafından bilinen 

baskın söyleme ait olamamaktadır. Bu anlamda Düşman, “siyah Güney Afrikalıların 

                                                           
12

 Kara, Robinson Crusoe’da Cuma’nın dış görünüşünün Avrupalılara benzer biri gibi yansıtılmasına 

karşın, Düşman’da Afrikalı, siyah bir birey olarak anlatıldığına dikkat çeker. Robinson Crusoe’da 

anlatılan Cuma, bu hikâyede yer alabilmek için Crusoe’nun yerlilerin sevmediği özelliklerinden 

arındırılmış, ona uygun bir şekle sokulmuştur (Kara, 2007: 13-16). 
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kendileri hakkında bir şey yazmalarına izin verilmediği bir dönemde yazılması 

açısından, efsanevi Robinson Crusoe eserinin yeniden yazımı ile sessizleştirme 

pratiklerinin de gerçekliğini ortaya koymakta”, öykü yazımının doğasına ve kimin 

yazıp kimin sessiz kalacağı sorunsalına odaklanmaktadır (Gallagher, 1991: 168-9). 

Peki, Cuma’nın sessizliğinin gerek erkekliğiyle, gerekse buna bağlı olarak (baskın) 

bir söyleme ait olamamasıyla ilgili ne gibi anlamları olabilir?  

Susan Barton’ın odun istemesine rağmen Cuma’nın sessiz kalması, akabinde 

Cruso’nun “[a]teş odunu Cuma,” dediğinde Cuma’nın odunu getirmesi üzerine 

Barton ve Cruso arasında geçen konuşmalar önemli:  

 

‘İlk düşüncem Cuma’nın bir köpek gibi yalnız tek efendiye itaat eden bir köle olduğuydu. 

Ama böyle olmadığını anladım. “Ona öğrettiğim kelime ateş odunu, dedi Cruso, “odun 

kelimesini bilmez.” ... “Cuma kaç ingilizce kelime biliyor?” diye sordum. “Gereksindiği 

kadar,” diye yanıtladı Cruso. “Burası İngiltere değil. Burada o kadar çok kelimeye 

gereksinimimiz yok.” (D, 21) 
 

Yukarıda bahsedildiği gibi, Cruso Cuma’ya gereksindiği kadar (İngilizce) kelime 

öğretmiştir ve bir sonraki sayfada Cuma’nın dilinin kesildiği söylenir. Bu aşamadan 

sonra Cuma’nın dilsizliği/sessizliği eserin en önemli tartışma noktalardan birini 

oluşturacaktır.  

Cuma’nın dilinin kesik olmasıyla ilgili Derek Attridge’in (1996: 188, d.n. 8) 

dikkat çekmiş olduğu nokta önemlidir: Okuyucuya sunulan bilgi Susan Barton 

tarafından verilmektedir; dolayısıyla okuyucunun Cuma’nın dilsizliğinin sebebiyle 

ilgili bilgisi de Susan Barton’ın aktardıklarıyla sınırlıdır ve aslında Barton Cuma’nın 

ağzına bakamamıştır (D, 68). Eserin alegorik bir okuması yapıldığında bu son derece 

önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar; bunun “bütün temsiller aracılığıyla yaratılan 

genelleştirilmiş ötekilik ile ezmenin tarihsel edimlerince yaratılmış özgül ötekiliği 

ilişkilendirdiği düşünülebilir” (Attridge: a.y.). Cuma’nın ağzına bakamayışının 

sebebini anlatırken, dil dolayımıyla onu nasıl konumlandırdığını da anlatıyor bir 

anlamda Barton:  

 
“Tüm özürlü insanlar karşısında hissettiğimiz bir çekinge duygusu gelmiş o an bana. Bu 
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neden öyledir sence? Çünkü unutmayı yeğlediğimiz bir şeyi, gerçeği görmemiz için zorlarlar 

bizi: Bir kılıç ya da bıçak darbesi ile, bütünlük ve güzelliğin nasıl birden yokoluverdiği 

gerçeğini.” (D, 68) 

 

Susan’ın bahsettiği “unutmayı yeğlediğimiz gerçek”, yukarıda Attridge’ın alıntısında 

bahsedilen hem genelleştirilmiş hem de özgül ötekiliği işaret ediyor olabilir. 

Cuma’nın dilinin olmaması, söylenemeyecek kadar dehşet olan bir olayın 

anımsatıcısıdır (Parry, 1996: 45); başka bir deyişle baskı ve sömürünün sebep olduğu 

o özgül ötekiliğin sembolüdür. Barton’ın söyledikleri ışığında bu dilsizlik (hem 

konuşma organından, hem de İngilizce’den yoksunluk) Cuma’yı öteki olarak 

konumlandırmanın bir sebebi olarak ortaya çıkıyor; merkezde bir dile sahip olanlar 

varken, ötekiler konuşamayanlar/sessizler oluyor. Coetzee Cuma’ya bu anlamda bir 

ses verme çabasına girmemiştir. Bu bağlamda yazar, temsil (representation) 

tarafından yaratılmış, Attridge’i hatırlamak gerekirse genelleştirilmiş, ötekiliğin bir 

eleştirisini yapmaktadır. Bir tarafta Cuma’nın tam anlamıyla hiç öğrenemeyeceğimiz 

hikâyesi (“Ancak Cuma’nın sırrını ortaya koyabilecek yalnız bir tek dil var. O da 

Cuma’nın kendi yitirdiği dil!” D, 55), diğer tarafta temsil etmenin güçlüğü 

belirtilmektedir: 

 
Friday’in metni bize hep saklı kalacak. ... Bu durum, elbette ezilenlerden öğrenilecek bir 

şeyim olmadığı anlamına gelmez, ama sınırımı gösterir. Başka deyişle, “temsil etmek” işinin 

hiç kolay, düz ve saydam olmadığını, temsilin kolektif gücünün yaranın tekil izini 

kaldıramadığını, dolayısıyla bir direnci ve gizi, bir çözülmezliği giz ve direnç olarak, 

çözmeden paylaşmaya yönelmem çabasının gerekliliğini gösterir (Mutman, 2011: 45). 

 

Cuma’nın söz konusu bilinmezliği ve temsil edilmedeki güçlüğü baskın söyleme (ya 

da sınıfa/ırka) ait ol(a)mamasından kaynaklanıyor ve etrafındakiler tarafından 

konumlandırılışı da bunun bir uzanımı olarak gerçekleşiyor. Bu baskın olma durumu 

kuşkusuz belirli çizgiler içerisinde (erkek, beyaz, orta sınıf, Batılı, Hristiyan) olan 

bireylerde vücut buluyor ve bu çizgilerin dışarısında kalanlar, dışarıda kalmaları 

oranında “öteki” olarak görülüyor. Düşman’da ise bu çizgiler silikleşerek konumları, 

aidiyetleri ve bunlara bağlı olarak kişilikleri değişiyor; dahası, mevcut baskın ve 

“normal” görünen davranış ve roller farklı gerçekliklerin de olabileceğini, dolayısıyla 

hikâye/tarih yazımıyla aktarılanların tek gerçeklik olmayabileceğini gösteriyor: 
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Düşman, “aynı öykünün çok sayıda versiyonu olabileceğine” dikkat çekmektedir 

(Kara, 2007: 2). 

Düşman’da Cuma’nın sessizliğine yapılan vurgu, büyük bir tarihsel gerçekliği 

ortaya koymaktadır. Cuma’nın dili kesilmiş ve kendi isteği dışında 

sessizleştirilmiştir. Susan Barton’ın “çaresiz” sessizlik olarak yorumladığı bu 

durumun anlatıldığı konuşma önemlidir. Söz konusu konuşmada Barton yazar 

Foe’yu kendisinin ve Cuma’nın sessizliği arasındaki farkı anlamadığı konusunda 

eleştirmektedir: 

 

[Cuma’nın] bir yamyam olduğunu söylerim ve bir yamyam olur. Bir çamaşırcı olduğunu 

söylerim, çamaşırcı olur. Cuma’nın gerçeği nedir? (...) Kendisine karşı ne olursa olsun (...) 

dünyaya karşı ben onu ne yaparsam odur. Böylece Cuma’nın sessizliği çaresiz bir sessizliktir. 

O sessizliğinin çocuğudur. Doğmayan bir çocuk, doğmayı bekleyen ve doğamayan bir 

çocuktur o. (D, 95)  

 

Coetzee’nin eserlerindeki sessizlik ve konuşma temalarını incelediği makalesinde 

Benita Parry, “kurguların sömürgeci yapıları bozmasına rağmen, retoriklerinin 

dayandıkları ve kullandıkları sosyal gücün Batı’nın bilişsel sistemlerinden temelini 

almakta” (Parry, 1996: 39) olduklarını söyler ve devam eder: “Mağdura atfedilmiş 

sessizliği, öznelliğin sınırlamalarından bir kurtuluşmuş gibi yazmak, öykü anlatma 

yetkisinin kullandırılmamasının bir başka uygulaması olarak okunabilir” (1996: 39-

40). Bu bağlamda Parry, sessizliği yazmanın olası tehlikelerinden bahsetmektedir. 

Var olan söylem içerisinde, sessiz bir karakter yaratmak her ne kadar mevcut 

söylemin sınırlılıklarından bir kopuş olarak görülse de; Parry’ye göre buradaki 

sakınca, sessizliğin dile getirildiği/anlatıldığı yapının da sınırlılıkları olan mevcut 

söyleme ait olduğudur. Keza Susan Barton içerisinde bulunduğu söylem sınırlarında 

Cuma’nın sessizliğine ilk başta tam olarak anlam verememekte ve bu sessizliği yine 

kendi bildiği şekillerde aşmaya, Cuma’ya ulaşmaya çalışmaktadır:  
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‘Resimlerimi bahçeye Cuma’nın yanına götürdüm. “Bu resimlere iyice bak Cuma,” ... “Sonra 

bana hangisinin doğru olduğunu söyle.” “Cruso, Cuma’nın dilini kesti,” dedim ve kendi 

dilimi çıkararak kesme hareketi yaptım. “Gerçek bu mu Cuma?” diye sordum. ... “Dilini 

kesen sahip Cruso mu?” (D, 55) 

Cuma’nın kelimeler üzerinde hiç bir egemenliği yoktur. Bu yüzden başkalarının arzuları 

doğrultusunda gün be gün yeniden biçimlenmeye karşı hiçbir savunması da yoktur. (D, 95) 

 

Parry’ye göre Cuma’nın bu sessizliği daha gizli ve daha zor ulaşılabilen bir 

sessizliktir ve bu da Cuma’ya “kurgu tarafından, biri dilin biçimsel yapılarının 

içerisinde diğeri dışında olmak üzere alternatif gelecekler sunmaktadır” (Parry, 1996: 

47).  

Derek Attridge ise, Cuma’nın sessiz bir şekilde anlatılmasını Parry’nin “öykü 

anlatma yetkisinin kullandırılmamasının bir başka uygulaması” düşüncesinden farklı 

bir şekilde yorumlamaktadır. Kanonun var olabilmesi için dışarıda bıraktıklarına 

ihtiyacı olduğunu söyleyen Attridge, söz konusu bu dışarıda bırakma eyleminin yok 

edilmesinin mümkün olmadığını belirtir (1996: 182): 

 

Buna dikkat çekmekse kanonlaştırmada, kültürel anlatılarda, bir bireye ya da gruba ses 

vermede gerekli ve üretici olan ve daima mevcut bulunan şiddeti hatırlatmaktır. ... Düşman, 

... aynı zamanda okuyucunun dikkatini [kanonlaştırma ve meşrulaştırma] süreçlerinin 

oluşturduğu ve dayandığı sessizliğe çekmeye odaklanmaktadır: özellikle toplumsal cinsiyet 

sessizliği ve ırk sessizliği. Roman aynı zamanda var olan sosyokültürel söylemler içerisinde 

basitçe bir ses vermeyi de reddetmektedir; böylesi bir ses verme, sessizleştirme 

mekanizmalarına ve bunların baskıcı insani etkilerine dokunmamak olurdu (Attridge, 1996: 

182-3). 

 

Attridge’in bu yorumu ışığında bakıldığında, Cuma’nın sessizliği, içerisinde 

bulunulan söylem karşısında yalın bir sessizlik olmaktan çıkmaktadır. Aksine daha 

önce de belirtildiği gibi daha büyük bir sosyal gerçekliğe, gerek ırksal gerekse 

toplumsal cinsiyet odaklı eşitsizliklere dikkat çekmektedir. Cuma’nın biyolojik 

cinsiyeti sayesinde onda hâlihazırda bulunduğu varsayılan söyleme ulaşabilme yetisi, 

ırkından dolayı bu söylemden uzaklaşmasına sebep oluyor. Akabinde, adeta kısır bir 

döngü gibi ırkından dolayı içerisinde bulunamadığı baskın söylem tarafından 

biyolojik cinsiyetinden de uzaklaştırılmış oluyor.  
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Daha önce de söylendiği gibi, gerek sömürgeci söylemde gerekse diğer güç 

ilişkilerinde bir kısım bireylerin merkezde var olabilmesi için, ötekilerin yaratılması 

gerekmektedir. “Cuma’nın dilsizliği, bastırılmasının işaretidir; aynı zamanda ona 

baskı uygulayanlara gözüktüğü şekliyle ve onların baskılarının bu sayede 

sürdürüldüğü sessizliğin, bütünüyle ötekiliğin işaretidir” (Attridge, 1996: 183). Bu 

anlamda Cuma’ya bir ses verilmesi çözüm ol(a)mayacaktır. Zira anlatıda ona bilinen 

konuşma yetisinin “verilmesi” demek, yaygın bir söylem tarafından oluşturulmuş ve 

konumlandırılmış bir sınıf içerisinde erimesi anlamına gelecektir (Attridge, 1996: 

183-4). Dolayısıyla Düşman, Robinson Crusoe’daki sessizlik ve baskıyı ortaya 

çıkarıp söylemin gücünü gösterirken, Cuma ya da Güney Afrika’nın baskılanmış 

ırkları adına konuşmaya çalışmadan onların sessizleştirilmelerini inceler (Gallagher, 

1991: 171).  

Cuma’nın sessizliğindeki önemi toplumsal bir durum olarak yorumlayan 

Gallagher şunu belirtir: 

 

Cuma’nın sessizliği ise ontolojik bir durumdan ziyade daha çok, iktidarda olanların ona 

dayattığı toplumsal bir durumu açıklamaktadır. Baskının bir sembolü olarak Cuma, ırk, 

toplumsal cinsiyet ve sınıf dolayısıyla sessizleştirilenleri temsil etmektedir. ... Cuma’nın 

metinsel gerçekliği Güney Afrika tarihi süresince Ötekilere dayatılan sessizlikleri anlamlı bir 

şekilde dile getirmektedir. (1991: 181) 

 

 

Bu bağlamda Düşman’da Cuma’nın sessizliğinin olduğu şekliyle gösterilmesi; ona 

uygulanan baskının en yalın haliyle ortaya konmasıdır. Robinson Crusoe’da 

Crusoe’nun bakış açısıyla (gerçeğe uzak bir şekilde)  gösterilmesinin aksine, 

Kara’nın da söylediği gibi, Cuma’nın sessizliği birçok anlama gelmektedir: 

  

[Cuma’nın] sessizliği birçok şey söyler. Sessizliği, örneğin, Cuma’nın Defoe’nun Crusoe’su 

tarafından yok sayılan Cuma’nın anadilinin ve adının temsilidir. (...) Cuma’nın sessizliği 

kanona ait ıssız ada hikâyesinde ona verilen kelimelerin/seslerin samimiyetsizliğinin ve 

sahiplenme, onun adına konuşma ve sömürgeci vantrilokluk ile ona uygulanan şiddetin 

temsilidir. (Kara, 2007: 36).  
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Bununla beraber Cuma’nın sessizliği, Graham Huggan’ın söylemiş olduğu gibi 

Yunan mitolojisindeki Filomela’nın hikâyesiyle farklı bir biçimde 

yorumlanabilmektedir. Filomela hikâyesi şu şekildedir: 

 

Philomela ve Prokne, Yunan mitolojisinde, söylencesel Atina kralı Pandion’un kızları. 

Prokne, Trakya kralı Tereus ile evlidir. Tereus, Prokne’nin kız kardeşi Philomela’ya aşık 

olur. Kızın ırzına geçer, olanları kimseye söylemesin diye kızın dilini keser ve onu ıssız bir 

kaleye kapatır. Philomela bir yaygı dokuyarak çektiği acıları resimlerle üzerine işler, yaygıyı 

hizmetçi kızlardan biriyle Prokne’ye gönderir. (…) Tereus iki kız kardeşi öldürmek üzere 

kılıcını çeker ama o anda bir hüthüt kuşuna dönüşür. (Dili olmadığı için yalnızca kırlangıç 

gibi sesler çıkarabilen) Philomela kırlangıç, Prokne de bülbül olurlar. Latin yazarlarına göre, 

Philomela bülbüle, Prokne kırlangıca dönüşür. (Howatson, 2013. 733) 

 

Daha önce incelenen karakter Susan Barton da bu anlamda Filomela 

karakterine benzetilebilmektedir. Robinson Crusoe eserinden çıkarılmış, bu anlamda 

“sessizleştirilmiş” olan Barton, Düşman’da kendi hikâyesini kendi istediği şekilde 

anlatmaya çalışmaktadır. Hikâyesini bilinir kılabilmek ve okunabilmek için 

çabalamaktadır.  

Söz konusu mitolojik hikâyede, Filomela var olan baskın söylemden kendi 

rızası dışında uzaklaştırılmış olsa da, merkezileştirilmiş konuşma edimi dışında bir 

araç bularak kendi söylemini yaratıyor ve bu sayede hikâyesini bilinir kılıyor. Benzer 

şekilde Cuma’nın sessizliği de Susan Barton’ın bütün iletişim çabalarına rağmen,   

 

Susan’ınkine alternatif bir dil oluşturmakla kalmıyor, ayrıca sözlü dilin otoritesini sarsmak ve 

Susan – ve Foe – gibi otoriteyi kendi üstüne alanların üstünlüğüne meydan okumak için 

oluşturulmuş karşı-söylemsel stratejiler ortaya koyuyor. Filomela gibi Cuma da kendisine 

baskı uygulayanları suçlamak için dolaylı bir yol bulmak zorunda kalmıştır. Konuşma 

yeteneğinden mahrum bırakıldığından, dikkatini kendisine dayatılan dili bozmaya vermiştir. 

Susan’ın ona müzikle eşlik etmesiyle alay ettiği gibi, ona yazı yazmayı öğretmesiyle de alay 

eder. Yazı tahtasına defalarca çiziktirdiği “o”lar ve “sh”ler, flütüyle sürekli aynı monoton 

notaları çalması gibi, yalnızca Batılı yazma kültürünün belirleyici sistemlerini 

küçümsemesine değil aynı zamanda bunları etkili bir biçimde reddine de işaret etmektedir 

(Huggan, 2008: 160). 
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Cuma’nın sessizliğinin bu şekilde yorumlanması kuşkusuz ataerkil ve sömürgeci 

pratiklerin göz ardı edilmesi anlamına da gelmemelidir. Yine Huggan’ın analizi 

üzerinden gidilirse, Filomela’nın kadın bir karakter olmasına rağmen bir erkek 

karakterle benzeşmesi sömürge ve ataerkinin ikincilleştirici pratiklerini bilakis ortaya 

çıkarıcı bir niteliktir. Düşman’da söz konusu pratikler, “toplumsal cinsiyetin ikili 

karşıtlıklarla inşa edilmesine karşı dolaylı bir direnç” şeklinde yansıtılmaktadır 

(161): 

 

Belirsiz cinselliğinin toplum tarafından dışlanmasında payı olan ya da güçsüzleştirilmesi 

erkekliğinin elinden alınmasına bağlı olan erkek bir Filomela karakterinin kurbanlaştırılması, 

kendi eril otoritesini bireylere dayatmayı amaçlayan konformist bir ataerkil sistem 

çerçevesinde okunabilir.   

 

Cuma Robinson Crusoe’da hem (toplumsal) cinsiyet anlamında hem de ırkından 

dolayı bir “öteki” olarak tasvir edilmektedir. Kara’nın dikkat çekmiş olduğu gibi 

“Cuma neredeyse kadınsılaştırılmıştır, (...) [Cuma’ya] Crusoe’nun hikâyesindeki 

‘tatlılığı ve yumuşaklığının’ tasviriyle ataerkil düzende ikincil ve tamamlayıcı bir 

başka figür olan kadın rolü verilmiştir.” (Kara, 2007: 15) Bu durum Düşman’da da 

bir eleştiri noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Cuma’nın eril bir söylemden 

yoksun olması hem gerçek anlamda hem de figüratif/metaforik anlamda hadım 

edilmiş olabileceğine dair Susan Barton’ın şu cümleleri söylemden koparılmanın 

Cuma’nın yersizliğine olan etkisine önemli bir açılım getirmektedir: 

 

... Kesilmiş bir dil acaba yalnızca kesilmiş bir dili mi ifade ediyordu yoksa daha gaddarca bir 

sakatlamayı da anlam olarak içeriyor muydu? Dilsiz köle, aynı zamanda erkekliği yok 

edilmiş bir köle mi demekti? ... Öylesine şaşkındım ki, benden o zamana kadar gizlenen şeye, 

hayretten ağzım açık vaziyette hiç utanç duymadan bakakaldım. ... Cruso’nun Cuma’nın 

ağzını açıp bana dili olmadığını gösterdiği zaman hissettiğim iğrenme duygusunu size 

anlatmıştım. ... O geceden sonra daha iğrenç bir sakatlığı da görmek zorunda kalacağımdan 

korkmaya başladım sürekli olarak.  

 ‘Dans sırasında hiç bir şey hareketsiz değildi ancak yine de her şey hareketsizdi. ... 

Benden gizlenen şey ortaya çıkmıştı. Veya daha doğrusu gözlerim ona sunulan görüntü 

karşısında açık kaldılar. (D, 93-94) 
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Ataerkil ve sömürgeci düzende erkeklik, dil, söylem ve güç birbirlerine çok 

yakın bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Böyle bir konumda, Cuma’nın hadım edilerek 

erkeklik durumundan uzaklaştırılması; diğer taraftan dilinin kesilerek kelimenin 

gerçek anlamında konuşamaması, ancak daha da önemlisi bütün bunların kendi 

aralarında hem sebep hem de sonuç olarak birbirine içkin bir şekilde bir sarmal 

oluşturması Cuma’nın içerisinde bulunduğu yersizliğinin ve eril söyleme ait 

olamayışının önemli bir açıklaması olarak görülebilir.  

 

2.4 Sonuç 

Sessizlik ve konuşamamanın yanı sıra bireyin toplumsal cinsiyet ve ırksal 

kimliği, söz konusu eserde incelenen karakterlerden de anlaşıldığı gibi, bireylerin 

yaşadığı aidiyet ve yersizlik deneyimleri ile çok yakından ilgilidir.  

Robinson Crusoe’da görüldüğü üzere ana karakter Crusoe, ırkının ve toplumsal 

cinsiyetinin kendisine yüklemiş olduğu “görevleri” yerine getirebilen, bunları 

tanımlayabilen sistemin başarılı bir bireyi olarak yansıtılmıştır. Buna karşın 

Düşman’daki Cruso karakteri, bu görevleri tam anlamıyla yerine getiremediğinden 

kendisini ne adaya ne de adadan sonra yaşanabilecek bir hayata ait hissetmektedir. 

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, Cruso’nun bu görevleri yerine 

getirememesinin onun bu toplumsal kodlardan azade olduğu anlamına gelmediğidir. 

Zira Cruso’nun bunları yerine getir(e)memesinin sebebi sisteme karşı olmasından 

daha çok, sisteme ayak uyduramamasıyla ilgilidir. Bu bağlamda konumunun 

kendisine bahşettiği birincil ve öncelikli konuma tam anlamıyla tutunamamıştır.   

Buna benzer bir farklılık Susan Barton karakterinde de gözlemlenmektedir. 

Defoe’nun eserindeki Roxana’ya baktığımızda öyküsü anne-kız dramı içerisinde 

anlatılmaktadır. Yer yer ataerkil kodları reddetse de öyküsünün yalnızca bedeni ve 

erkeklerle olan ilişkileri üzerinden yansıtıldığı düşünüldüğünde karakterin baskın 

söyleme ulaşabilmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. Buna karşın Susan 
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Barton, Foe karakterinin ada hikâyesini yalnızca bir bölüm olarak yazmasına karşı 

çıkmaktadır. Foe’nun önerisine göre Barton’ın hikâyesi kızın arayan bir anne olarak 

anlatılacaktır. Barton ise buna karşı gelerek, öyküsünde herhangi bir değişiklik 

yapılmasını istemediğini belirtir ve gerçekleri olduğu gibi, kendisinin istediği gibi 

anlatmak ister. Bu anlamda Barton, bir kadın olarak dışlanmış olduğu söylem 

edimine erişme çabası içerisindedir. 18. yüzyılda bir kadın olarak yazamadığı için 

öyküsünün bir erkek tarafından anlatılması gerekmektedir. Ancak Foe’nun yaptığı 

öneri kadın deneyiminin eril söylem içerisinde tek tip bir şekilde yansıtıldığını, 

dolayısıyla kadınların gerçekte neler yaşadığının göz ardı edildiğini ortaya 

çıkarmaktadır. Öyküsünün yazılabilmesi ve okunabilmek için bu kadar çaba sarf 

eden Barton’ın yersizliğinin önemli sebeplerinden birisi de söylemden 

uzaklaştırılmış olmasıdır. Buna benzer şekilde bu yersizliği somut olarak da, 

öyküsünün gerçekliğini ortaya çıkarmak için sürekli yer değiştirmesinde de 

görülebilir. Bunun yanı sıra, Susan Barton’ın yaşamış olduğu en önemli yersizlik ise 

adadan, öyküsünden çıkarılmış olmasıdır.  

Cruso’nun öncelikli konumuna rağmen ait olamadığı erkeklik konumu, 

dolayısıyla tam anlamıyla (eril) bir söylem üretemiyor oluşu (bilinçli/istekli ya da 

bilinçsiz/isteksiz sessizliği); çok daha büyük bir eşitsizliğin sonucu olarak Cuma’da 

daha farklı bir şekilde kendisini gösteriyor. Defoe’nun eserinde karşılaştığımız 

Cuma, var olan söyleme yalnızca “efendisi” Crusoe’yu tamamlayacak, onun 

ihtiyaçlarına uygun olabilecek şekilde dâhil olabilmektedir. İngilizce konuşmayı 

öğrenir ancak kendi kültürü, tarihi, kimliği baskın söylem içerisinde eritilmiş, farklı 

ve yanlış bir şekilde temsil edilmiştir. Buna karşın Düşman’daki Cuma ırk ve 

cinsiyet temelindeki ezme-ezilme ilişkilerini ortaya çıkarırcasına, “olduğu gibi” 

gösterilmektedir. Yazar Cuma’ya baskın söylem içerisinde bir ses verme çabasına 

girmemiştir. Bu bağlamda Cuma baskın söylemden uzaklaştırılmış, eşitsizlik 

edimleriyle sessizleştirilmiş olsa da; kültürü, tarihi ve kimliği bu söylem içerisinde 

eritilmemiştir. Irkından dolayı bulunduğu ikincil konumu, bir başka ötekileştirme 

unsuru olan toplumsal cinsiyet ile de perçinlenmektedir: Cuma’nın hadım edilmiş 

olma olasılığı ve bu anlamda kadınsılaştırılması, bir söyleme ait olamamasına, 

dolayısıyla yersizliğine sebep olmaktadır.  
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Konuşma ve yazma edimleri baskın söylemin eril olmasıyla doğrudan ilgilidir. 

Bu anlamda bu eylemlere ulaşabilecek insanların profilleri keskin çizgilerle 

belirtilmiştir: erkek, beyaz, orta sınıf, Batılı, Hristiyan, iktidarı elinde tutabilen. 

Eserin karakterlerinde görüldüğü gibi, sessizlik ve bunun dolayımıyla söyleme 

ulaşamama ve sonucundaki yersizlik deneyimleri söz konusu keskin çizgilerin 

dışında kalanlar tarafından yaşanmaktadır. Bireyler bunlar sebebiyle yaşadıkları 

yersizliklerden dolayı söylemden, konuşma ediminden biraz daha uzaklaşmaktadır. 

Dolayısıyla bu eşitsizlikler bir kısır döngü gibi bireylerin hayatlarını etkilemektedir.   



62 
 

BÖLÜM 3 

J. M. COETZEE’NİN UTANÇ ADLI ROMANINDAKİ 

KARAKTERLERDE “KONUŞMA”, “SESSİZLİK” VE 

“YERSİZLİK” DENEYİMLERİNİN “TOPLUMSAL CİNSİYET” 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

J. M. Coetzee’nin Utanç adlı eseri 1999’da yayımlanmış ve aynı yıl Man 

Booker Ödülü’nü kazanmıştır. Çağdaş edebiyat çalışmalarında üzerine en çok yazı 

yazılan eserlerden biri olan Utanç, Grahamston’da bir kütüphane görevlisinin 

belirttiği gibi, yayımlandıktan sonraki on yıl içerisinde iki yüzün üzerinde akademik 

çalışmanın konusu olmuştur (Grayson, 2010: 112).  

Eser, Güney Afrika’nın toplumsal, ekonomik ve ırkla ilgili alanlarda değişim 

geçirmekte olduğu bir zamanda, 1997’de geçmektedir
13

. Güney Afrika’nın 1994 

yılından sonra içerisinde bulunduğu durum apartheid
14

 sonrası dönem olarak 

adlandırılmaktadır. Onun öncesinde ise apartheid olarak adlandırılan düzen 

sürdürülmekteydi. 1913 ve 1936’daki Toprak Yasaları siyah çiftçilerin sahip 

olabilecekleri toprak miktarını yüzde on üç olarak sınırlandırmış, 1948’de ise 

apartheid kanunları ile birtakım ayrımcı yasalar hayata geçmiştir. Bu yasalarla, 

insanlar ırklarına göre çeşitli gruplarda sınıflandırılmış, kamusal alanda ırkçı 

ayrımlar gerçekleştirmiş ve siyah-beyaz evlilikleri yasaklamıştır (Ashcroft; Griffiths; 

Tiffin, 2007: 14).  

Apartheid süresince beyaz azınlık eğitim, toprağın çoğunluğuna sahip olma, 

ülkenin politikalarını belirleme gibi ayrıcalıklara sahipken, ülkenin geri kalan nüfusu 

tam oy verememekte, daha yetersiz eğitim almakta ve toprağın yalnızca belirli bir 

kısmına sahip olmaktaydı (Gallahger, 1991: 1). Söz konusu zamanda birçok siyah 

                                                           
13

 Eserde hikâyenin anlatıldığı yıl doğrudan zikredilmese de, farklı yerlerde David Lurie’nin yaşının 

elli iki ve doğum yılının 1945 olduğu aktarılmaktadır (Coetzee, 2011: 9, 60. Utanç eserine bundan 

sonra yapılan atıflar, U akabinde sayfa numarası şeklinde gösterilmiştir). 
14

 Apartheid, Güney Afrika’da ırksal ayrım yapan bir politika ya da sistem anlamına gelmektedir. 

Kelimenin Güney Afrika dilinden birebir çevirisi “ayrılık”tır (Oxford çevrimiçi sözlük, 2014). 

Çalışmanın devamında kelimenin anlam bütünlüğünü korumak adına yaygın olarak kullanılan orijinal 

hali tercih edilmiştir.   
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yerlerinden edilmiş, kamusal alanda bireylerin kullanabilecekleri hizmetler 

renklerine göre sınırlandırılmış ve beyazların dışında kalanlar siyasal temsil, 

mülkiyet gibi haklardan mahrum bırakılmıştır. Hükümet politikaları, apartheid 

karşıtı gerçekleştirilen protestoları şiddet kullanarak bastırmaya çalışmış, bazı 

politikacılar ve göstericiler sürgüne gönderilirken, bazıları yargılanmadan hapse 

girmiştir. Bu protestolar sırasında birçok gösterici de hayatını kaybetmiştir 

(Gallagher, 1991: 1-2).       

1994’te yapılan ilk demokratik seçimlerin sonucunda Nelson Mandela 

hükümetinin yönetime gelmesiyle bazı toprak reformları yapılarak geçmişte hakları 

ellerinden alınmış halk için ayrımcılıkların sonlandırılması amaçlanmıştır. Bu 

reformlar İade, Yeniden Dağıtım ve Mülkiyet gruplarına ayrılmaktadır (Cousins, 

2013) ve genel olarak ayrımcı yasalardan dolayı toprağı elinden alınan, yoksul 

bırakılan halkın durumunu düzeltmeyi amaçlamıştır. Ülkenin en yoksul kesimi için 

yapılması gereken çok şey olsa da apartheid sonrası dönemde orta ve üst sınıfa 

yükselmiş olan siyah bireyler bulunmaktadır. (Avis, 2013).  

Utanç, Güney Afrika’nın bu tarz değişiklikleri geçirmekte olduğu yeni bir 

dönemde yaşananları anlatmaktadır. Apartheid sonrası bu zaman, on yıllarca şiddet 

ve ayrımcılıkla yönetilmiş bir ülkenin yine bu şiddet ve ayrımcılık üstüne yeniden 

inşa edilmeye çalışıldığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke, bir anlamda 

geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken, eşitlikçi ve demokrat bir biçimde yeniden 

hayata gelmeye çabalasa da apartheid döneminden kalan özellikle siyahları etkileyen 

ekonomik ve sosyal sıkıntılar devam etmektedir.     

Utanç üzerine yazılanların bazıları Güney Afrika’nın yirminci yüzyıl sonu 

apartheid sonrası dönemiyle ve ırkla, bazıları eserin anlatım dili ve 

metinlerarasılığıyla ve bazıları da ekoloji ve hayvanlar, müzik, kırsal alan romanları 

gibi konularda olmuştur. Bu çalışma Utanç’taki David Lurie ve Lucy karakterlerinin 

sessizlikleri ve yersizlikleri üzerinde ve özellikle toplumsal cinsiyet bağlamında 

yoğunlaşacaktır.  

Bireylerin kendilerini dünyada ve somut olarak bulundukları yerde 

konumlandırmaları, bir başka söyleyişle aidiyetleri; sessizlikleri, konuştukları zaman 



64 
 

söyledikleri ve kendilerini içerisinde tanımladıkları söylemlerle ve toplumsal 

cinsiyetleriyle yakından ilgilidir. Ataerkil kodlar içerisinde bireyin sessizliği 

yersizliğine sebep olduğu gibi, yaşadığı yersizlik deneyimleri aynı zamanda bireyi 

sessizleştirebilmektedir. Bu bağlamda, Utanç’taki karakterler toplumsal cinsiyet 

kodları göz önünde bulundurularak kurdukları diyaloglar, kullandıkları söylemler ve 

sessizlikleri incelenerek, bunlara paralel olarak ortaya çıkan toplumsal düzenden 

uzaklaşma deneyimleri analiz edilecektir. 

Elli iki yaşındaki beyaz, iki defa boşanmış ve kendi bölümü olan Klasik ve 

Modern Diller kapatıldığı için İletişim Bölümü’nde geçici kadrolu profesör olarak 

çalışan David Lurie’nin bakış açısı odak noktasına alınarak anlatılan eser bir anlatıcı 

tarafından aktarılmaktadır. Roman kendi içerisinde bölümlere ayrılmış olsa da, daha 

genel çerçevede iki ana bölüm altında incelemek mümkündür. İlk bölümünde David 

Lurie’nin şehirdeki yaşantısı anlatılırken, ikinci bölüm kırsal alanda kızı Lucy ile 

yaşadıklarını konu edinmektedir.  

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde geçen birinci bölümde David Lurie’nin 

doksan dakikalık seanslarla, Soraya isimli bir seks işçisiyle cinsellik sorununu 

çözdüğü aktarılır. Soraya’nın işi bırakmasından sonra David, Melanie Isaacs isimli 

bir öğrencisiyle ilişkiye girer ve bu ilişki sebebiyle öğrencisi cinsel istismar suçuyla 

okula şikâyette bulunur. Üniversite kendisi ile ilgili bir soruşturma başlatır. 

Kendisine, eğer özür dilerse bir çözüm bulunmasının mümkün olabileceği söylenir. 

Fakat David, kendisinden istendiği şekilde özür dilemeyerek, sessiz kalmayı tercih 

eder ve işinden istifa ederek kızı Lucy’nin Salem kasabasındaki çiftliğine doğru yola 

çıkar. 

Kırsal alanda geçen ikinci bölümde ise Lucy karakteriyle tanışırız. Lucy Lurie 

yirmili yaşlarında, çiftlikteki evinde bir süreden beri yalnız yaşayan, evinin 

yakınlarında Petrus isimli siyah bir erkeğin yardımını alan ancak yavaş yavaş onunla 

bir komşu olma yoluna doğru giden lezbiyen bir kadındır. Eserin çiftlikte geçen 

kısmı David ve Lucy’nin başlarına gelen bir saldırı etrafında şekillenir. Biri çocuk üç 

siyah erkek, telefon açmak üzere evlerine girer, David’i banyoya kilitleyip Lucy’ye 

tecavüz ederler ve evi dağıtıp eşyaları çalarlar. Bu bölümde David ve Lucy arasında, 
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Lucy’nin sessiz kalarak şikâyet etmemesi üzerine konuşmalar, yorumlar ve 

düşüncelerle karşılaşılır.  

Çalışmanın ilk bölümünde Güney Afrika’nın değişmekte olan toplumsal düzeni 

içerisinde David karakterinin yaşadıkları odak noktasında olacaktır. David’in belirli 

durumlarda konuşmaması, konuştuğu zaman ya da anlatıcı tarafından bize aktarılan 

düşünceleri aracılığıyla kendisini içerisinde konumlandırdığı söylemler 

incelenecektir. Söz konusu bu durum David’in gerek mesleki gerekse özel/cinsel 

hayatında yaşadığı yersizlik deneyimleri açısından analiz edilecek, toplumsal cinsiyet 

pratiklerinin, toplumsal olarak belirli bir konuma gelmiş olmasına rağmen bireyde 

sebep olabildiği sorunlar ortaya konacaktır.  

İkinci bölümde ise yine Güney Afrika’nın değişmekte olan sosyal düzeni göz 

önünde bulundurularak, kırsal alanda beyaz ve lezbiyen bir kadın olarak Lucy’nin 

yaşadığı deneyimler incelenecektir. David’in yanına gittiği zamandan sonra Lucy, bir 

bireyin yaşayabileceği en ağır ve travmatik deneyimlerden biri olan tecavüzü tüm 

şiddetiyle yaşayacak ve bu tecavüzden dolayı gebe kalacaktır. Kadın bedeninin erkek 

şiddetiyle hüküm altına alınmasının ve kadınların sessizleştirilmesinin bir örneği 

olarak bu deneyim Lucy’nin yaşadığı sessizlik ve yersizlik hisleriyle yakından 

ilgilidir. 

Söz konusu bölümde Lucy’nin yaşadığı bu tecavüze ve bununla ilişkili şiddete 

rağmen, bunun öncesinde ve sonrasında bu kırsal alanda sessiz bir şekilde kalmaya 

çalışması, konuştuğu zamanlarda kendisini konumlandırışı ve bunların aidiyet ve 

yersizlik duygularına olan etkileri incelenecektir. Bir kadın olarak kırsal alanda 

yaşamanın zorlukları, kadın bedeninin sessizlik içerisine hapsedilmesi ve bir yere ait 

olamadığı için ama buna rağmen hayatta kendisine bir yer edinmeye çalışan 

Lucy’nin deneyimleri, düşünceleri, sessizlikleri ve konuşmaları bu bölümde odak 

noktasına alınacaktır. 
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3.1 Öncelikli Konumuna Rağmen Dışarıda Kalan Sessiz David 

Lurie 

J. M. Coetzee’nin Utanç adlı eserinin başkişisi elli iki yaşında, boşanmış, Cape 

Teknik Üniversitesi’nin İletişim Bölümü’nde geçici kadrolu profesör olarak çalışan, 

şehirde yaşayan, beyaz ve Güney Afrikalı David Lurie’dir. Eser bir anlatıcı 

tarafından, David Lurie ve yaşantısını odak noktasına alarak aktarılmaktadır.   

Çalışmanın bu bölümünde David Lurie’nin sessizlik, konuşma, söyleme 

ulaşma, belirli söylemleri kullanma, diyalog kurma konularındaki deneyimlerinin 

yanı sıra karakterin içerisinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve ırk ile ilgili 

durumlar toplumsal cinsiyet üzerinde yoğunlaşılarak incelenecek ve bunların 

karakterin aidiyet ve yersizliğine olan ilişkisi analiz edilecektir.  

Eserin ilk sayfalarından başlayarak David’in aidiyet sorunu yaşadığı belli 

olmaktadır: “Eskiden modern diller profesörüydü ancak büyük çaplı kısıtlamalar 

yapılırken Klasik ve Modern Diller bölümü kapatıldığından bu yana İletişim 

Bölümü’nde yardımcı profesör olarak çalışıyor.” (U, 12; vurgu bana ait) David, ait 

olduğu bölümde ders vermek yerine, inanmadığı bir işi yapmaktadır:  

 

Yeni verdiği derse her gün saatler ayırmasına karşın, İletişim’e Giriş dersinin elkitabında yer 

alan ilk kuralı mantığa aykırı buluyor: İnsan toplumu düşüncelerimizi, duygularımızı ve 

amaçlarımızı birbirimize iletebilmemiz için dili yaratmıştır. Kendi görüşü ise ki, bunu açığa 

vurmuyor; dilin köklerinin şarkıda olduğu, şarkının köklerinin de, olağanüstü büyük ve 

oldukça boş olan insan ruhunu sesle doldurma ihtiyacında. (U, 12) 

 

Mark Sanders David’in bu bağlamda İletişim bölümünde olduğu ima edilen dilin ve 

öğrenmenin araçsallaştırılmasına sessizce karşı gelen bir figür olduğunu belirtir 

(Sanders, 2002: 365). 

Mantığa aykırı bulduğu bu ilk kural bir anlamda eser boyunca kendisini 

hissettirmektedir. David dilin bir iletişim aracı olduğuna inanmadığı için 

konuşmaları, kendisini konumlandırdığı söylemler ve bazı durumlardaki sessizliği 

buna göre şekillenmektedir. Dilin bir iletişim aracı olduğu fikrine karşı duyduğu bu 
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inançsızlık, mesleki, cinsel ve sosyal hayatını da etkilemekte ve hayatının gidişatını 

şekillendirmektedir.  

David inanmadığı bu işi yapmak zorundadır “çünkü geçimini bu yoldan 

sağl[amaktadır]” (U, 13). Buna karşın asıl bölümü olan Klasik ve Modern Diller’in 

kapatılması, içerisinde bulunduğu durumun sallantılı ve güvenilmez olduğunun 

göstergesidir: 

 

[B]u biçim değiştirmiş ve –ona kalırsa- iğdiş edilmiş öğretim kurumunda, şimdi kendisini 

eskisinden de uyumsuz hissediyor. Ama eski çalışma arkadaşları da aynı durumda, yapmaları 

gereken görevlere hiç de uygun düşmeyen eğitimleri bir yük gibi sırtlarında; post-dinsel bir 

çağın memurları onlar. (U, 13)  

 

Marina Susan Kok’un belirttiği gibi “erkeklerin genellikle kariyerleri aracılığıyla 

aidiyet ve önemli olma hissi kazandığı” (2008: 53) düşünüldüğünde, David’in 

üniversitedeki işinde böyle bir his kazanamadığı ve bunun sonucunda bir çeşit 

yersizlik deneyimi yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Sue Kossew, David’in yalnızca 

cinsel aktivitelerinde bir otorite kaybı yaşamadığını, aynı zamanda entelektüel olarak 

bu iğdiş edilmiş eğitim kurumunda hadım edilmiş hissettiğini belirtir; David 

bulunduğu üniversitede kendi alanı olan modern diller değil İletişim bölümünde ders 

vermeye zorlanan modası geçmiş bir entelektüeldir (2003: 157). 

Yirmi beş yıllık meslek yaşantısında yayımlanmış olan üç kitabı hiçbir ses 

getirmemiş (U, 12-3), David’e istediği başarıyı sağlayamamıştır. Bu bağlamda 

kitapları aracılığıyla bir söylem oluşturmuş olsa bile ve eğer kendi bölümü 

kapatılmamış olsaydı bile onun mesleğinde iyi bir yere tutunduğunu söyleyebilmek 

zordur. Dilin iletişim aracı olarak kullanılmasına inancı olmayışını yansıtan bir 

şekilde, yeni çalışması müzikle ilgili olacaktır: “Son birkaç yıldır Byron üzerine bir 

çalışma yapmayı geçiriyordu aklından. (...) İşin aslı eleştiriden bıkmıştı, metre metre 

ölçülen şiirden bıkmıştı. Müzik yazmak istiyordu. Byron İtalya’da: bir oda tiyatrosu 

biçiminde, karşı cinsler arasındaki aşk üzerine düşünceler” (U, 13). Daha sonra 

kızına bu düşüncesini açıklarken “[i]nsan arkasında bir şeyler bırakmak istiyor” (U, 
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79) diye anlatır; David iz bırakabilmek adına bir şeyler yazmak istemektedir. Bir 

anlamda yersizliğinin ve hissetmiş olduğu aidiyet sorununun en önemli 

çözümlerinden biri budur; birileri tarafından okunmak, dolayısıyla “ses getirmek”. 

Ancak yersizliğine ve düşüşüne dikkat çekercesine kızına söylediği şu cümleler 

önemlidir: “Eğer bir şeyler ortaya çıkarabilirsem, ilk öğrenen sen olacaksın. İlk ve 

büyük olasılıkla son öğrenen” (U, 79-80). David, bu eseri oluşturduğunda bile kızı 

haricinde bir başkası tarafından okunmayacağını düşünür gibidir. 

 David’in çalışma kapsamında ele alınacak sessizlik, aidiyet eksikliği ve buna 

benzer deneyimleri, kitabın şehirde geçen kısmında, henüz kızının yanına kasabaya 

gitmeden önce başlamıştır. Bunların en başında işiyle ilgili yaşamakta olduğu 

tatminsizlik ve başarısızlık duyguları gelmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi 

mesleğinde başarılı olamamış, geçici kadrolu bir profesör olarak hayatını sürdürmeye 

çalışmaktadır ve bu konuda mutsuzdur.  

İçerisinde bulunduğu diğer önemli durum da David’in bir erkek olarak cinsel 

hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlardır. Yaşı ilerledikçe duygusal ilişkilerden uzaklaşan 

David’in cinsel hayatı kitabın başlarında anlatıldığı gibi bir seks işçisiyle her hafta 

doksan dakika yaşadığı ilişkiden ibarettir ve David cinselliği satın alınan bir şey 

olarak görmektedir. Bundan sonra yaşadığı cinsellik ise, hem ataerkil hem de 

toplumsal düzenin kendisine vermiş olduğu öncelikli konumu kullanarak 

öğrencisiyle yaşadığı utanç verici ilişkidir. Bu iki durum da David’in erkekliğine 

yönelik problemli noktaları ortaya koymaktadır; David, karşılıklı rızaya ve duyguya 

dayalı bir ilişkiden çok, kendisinin baskın olduğu hiyerarşik bir cinsellik deneyimi 

yaşamaktadır.  

Kızının yanına gitmesine sebep olan, öğrencisiyle yaşadığı ilişki ve sonrasında 

takındığı tavır da bu anlamda önemli bir noktadır. David, dersini alan Melanie Isaacs 

isimli bir öğrenciyle bir ilişki yaşar ve öğrencinin şikâyette bulunması üzerine 

yönetim kendisinden özür dilemesini ister. Fakat David, bu şekilde özür dilemeyi 

reddeder ve bu olaydan dolayı belirgin bir gözden düşme, itibar kaybı yaşar. Özür 

dilemek yerine bilinçli bir sessizliği tercih etmesi ve diğer birçok konuda sessiz 
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kalması
15

 sonrasında işini bırakmak zorunda kalır ve şehirden ayrılarak kızının 

yanına, Salem kasabasındaki çiftliğine doğru yola çıkar.  

David’in yaşadığı mesleki ve cinsel hayatındaki bu tarz zorluklar, toplumsal 

baskıdan kaynaklı problemler ve bilinçli sessizliği bir anlamda genel olarak 

deneyimlediği doyumsuzluk ve aidiyet eksikliği hissinin ve tutunamamasının bir 

göstergesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bir kısır döngü gibi bunlar da somut 

olarak yerinin değişmesine, kendi isteğiyle de olsa şehirden ayrılmasına sebep 

olmuştur.   

Romanın başkişisinin yaşamış olduğu bu yer değişikliği, mesleki ve kişisel 

hayatındaki düşüşü de yansıtır niteliktedir. David şehirdeki hayatını bırakıp, 

“[v]erimsiz bir arazi, verimsiz bir topra[ğın olduğu] [t]ükenmiş [ve] yalnızca 

keçilerin işine yara[yan]” bir yere gelmiştir. Harald Leusmann, David’in bir tarafta 

Musil, Joyce, Rilke olan diğer tarafta kendisine yabancı gelen dış dünya arasında 

kalmış, kopuk bir varoluş sergilemekte olduğunu söyler: David, “siyah Afrikalıların 

dilini anlamamaktadır. Kültürleri ona gizemli, hatta itici gelir” (2004: 61). Eğitim 

geçmişi ona burada herhangi bir öncelik tanımayacak, dahası bu yer değişikliği 

yersizliğini daha çok pekiştirecektir. Söz konusu bu durum ilk kez, Lucy’nin hem 

komşusu hem de yardımcısı olan Petrus’a yardım etmek istediğinde ortaya 

çıkmaktadır. Petrus’un, çiçekleri kesme işini kendisine devretmesini istedikten kısa 

bir süre sonra, soğuğa alışmamış parmakları donduğu için işi Petrus’a geri vermek 

zorunda kalır (U, 88). Bu durum kendisinin kırsal kesime ait olmadığının ve 

dolayısıyla onun için bir düşüş olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kendisinin kızının yanında kalmasının bir sorun olarak gördüğü düşüncesini 

kızına belirttiğinde Lucy’nin cevabı David’in içerisinde bulunduğu durumu yalın bir 

şekilde açıklar niteliktedir: “Kent dışındaki yaşamın gidişine ayak uydurman zaman 

alıyor, hepsi bu” (U, 94). Eserin bu bölümünde Lucy ile yaptıkları diyalogda 

David’in kendisini ait hissetmediği bir yerde yapabileceği işleri sıraladığı için önemli 

                                                           
15

 Çalışmanın bu aşamasında David’in özellikle mesleki yaşantısındaki konum değişikliğine, bir 

anlamda düşüşüne ve cinsellikle ilgili durumuna değinildiğinden ve özür dilemeyerek sessizliği tercih 

etmesi konusu çalışmanın ilerleyen aşamalarında (s. 82) inceleneceğinden bu konu burada 

detaylandırılmamıştır.  
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bir analiz noktası oluşturuyor. David’in “Yapacak iş bulmak istesem, (...) [n]e 

yapmamı önerirsin?” sorusu üzerine Lucy’nin verdiği cevaplar ve bunlar üzerine 

yapılan konuşmalar dikkat çekicidir: “Köpekler için yardımcı olabilirsin. Yiyecekleri 

eti kesebilirsin. Bu iş bana her zaman güç gelmiştir. Sonra Petrus var. Petrus kendi 

çiftliğini kurmaya çalışıyor. Ona yardım edebilirsin. (...) Klinikte yardım edebilirsin. 

Gönüllü gelsin, diye bakıyorlar” (U, 95).  

Eskiden üniversitede profesör olan David şimdi köpeklerle ilgilenmek, Petrus’a 

ve kliniğe yardım etmek gibi işleri kafasında soru işaretleriyle kabullenmektedir. Ait 

olmadığı bir yerde ait olmadığı işleri yaparak zamanını geçirmeye çalışacaktır. 

“Erkeklik geleneksel olarak erkek bireyin bir kariyere sahip olmasına ve bu kariyerde 

başarısına bağlı [olduğundan] [ve] [i]şte başarılı olmak başarılı bir erkek olmayla eş 

anlamlı [olduğundan]” (Kok, 2008: 49) David’in hem daha önceki işindeki 

başarısızlığı ve o işini kaybetmesi, hem de şu anda bulunduğu yerdeki işlerle başarılı 

bir kariyere sahip olamaması toplumsal cinsiyet bağlamında yersizlik deneyimine 

sebep olmaktadır. 

Petrus’a yardım etmeyi kabul etse de bu konudaki düşünceleri ırksal anlamda 

önemli bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. David Güney Afrika’nın değişen sosyal 

düzeniyle ilgili yorum yapmaktadır: “Petrus’a yardım etmek. Bu hoşuma gitti. 

Geçmişi gırgıra almak gibi. Çalışmam karşılığında bana ücret verir mi, dersin?” (U, 

95). Petrus’un yükselişi ile David’in düşüşünün bir araya getirildiği bu sayfalarda, 

geçmişin değişen izleri okunabilmektedir. David’in bir anlamda sessizliğiyle 

başlayan düşüşü Petrus’a yardım etmeyi kabul etmesiyle birlikte ırkından ve 

toplumsal cinsiyetinden dolayı kendisinin olduğu varsayılan iktidar konumundan 

uzaklaşmasıyla da devam edecektir. Yıllardan beri yardım eden, hizmet eden 

konumundaki ikincil kişilerin siyahların olduğu bir atmosferde, yardım edecek kişi 

bu sefer beyaz olan David’dir. Bu anlamda David iktidardaki konumunu da Petrus’a 

devredecek gibi görülebilir. Bununla beraber Mike Madden’ın da belirtmiş olduğu 

gibi David’in değer yargılarında tam anlamıyla bir değişikliği kabul etmeyen bir yanı 

olduğunu ve eskinin Güney Afrika’daki ayrımcılığı daha da kötüleştiren kendini 

üstün gören ve başkalarının isteklerine önem vermeyen tavrını temsil edebileceğini 

unutmamak gerekir (2007: 50). Derek Attridge ise David’in zamanının son derece 
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tipik beyaz anlayışını temsil ettiğini söyler: hiçbir şekilde ayrımcılığın savunucusu 

olmayan David, yine de belirli durumlarda ırkçı ideolojiyle bağlantılı olan 

davranışlar sergilemektedir (2002: 317). 

David’in Melanie ile ilişkiye girmesi bu konuda önemli bir örnek 

oluşturmaktadır. Eserde açıkça belirtilmese de Melanie’nin beyaz olmayabileceğini 

gösteren ifadeler mevcuttur (“esmer kız” U, 28; “esmer olan” U, 195). Bu çerçevede 

düşünüldüğünde David, toplumsal cinsiyeti ve mesleğinin ona vermiş olduğu 

öncelikli konumdan faydalanmanın yanı sıra ırkıyla da Melanie üzerinde bir hiyerarşi 

kurmaktadır; bir anlamda ırkından dolayı bir kadını ikincilleştirmektedir. Bu da 

ırksal anlamdaki eşitsizlikle bağlantılı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra ataerkil düzende toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler, sınıfsal ve 

toplumsal eşitsizliklerle beraber işleyerek yine en çok kadınları etkilemektedir. 

Yukarıda bahsedilen iktidar konumundaki değişiklik ataerkil çerçevede 

düşünüldüğünde David’in erkekliğinin de tehlikede olması şeklinde yorumlanabilir. 

David’in iktidardan uzaklaşmasına karşın Lucy’nin yardımcısı, “[a]slında marttan 

beri ortağı” (U, 78) olan ve “[h]em bahçıvan, hem de köpek-adamı” (U, 79) 

Petrus’un durumu Lucy tarafından şu şekilde aktarılmaktadır:  

 

Bu yılın başlarında Toprak İşleri’nden para yardımı aldı, bir hektardan biraz fazlasını ona 

sattım. Sana söylemedim mi? Sınır barajın içinden geçiyor. Barajı ortak kullanıyoruz. Oradan 

çite kadar olan yer, ona ait. İlkbaharda yavrulayacak bir ineği var. İki karısı var ya da bir 

karısı ve bir kız arkadaşı. İşini iyi ayarladıysa bir yardım daha alıp evini yapabilir; o zaman 

ahırdan çıkabilir. Eastern Cape standartlarına göre varlıklı sayılır. Sana para ödemesini iste. 

Buna gücü yeter. Galiba ben artık ona para ödeyecek durumda değilim. (U, 95) 

 

Petrus bulunduğu yere her geçen an daha fazla ait olsa da, David şehirdeki 

yaşantısından sonra buraya ayak uydurmakta güçlük çekmektedir. Buna karşın 

yukarıda adı geçen işleri yapacaktır. Petrus’un karşısında ırksal anlamda bir iktidar 

kaybı yaşarken, bunun yanı sıra klinikte Bev Shaw isimli kadın karaktere yardım 

etmesi, yine toplumsal cinsiyetinin kendisine vermiş olduğu var sayılan öncelikli 

konumundan da uzaklaştığı şeklinde yorumlanabilir. Ataerkil kodlar çerçevesinde 
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kadının erkeğe yardımcı konumunda olduğu düşünüldüğünde, durumlar tersine 

dönmüş David yardımcı, Bev Shaw ise yardımı talep eden bir kişi olmuştur
16

.  

Hayvan barınağını çalıştıran Bev Shaw’a yardım etme fikrini uygun bulmayan 

David’in yaptığı yorum şöyledir: “Bu iş, kamu yararına çalışarak ceza çekmeye 

benziyor. Geçmişteki kötülüklerini telafi etmek isteyen biriymişim gibi” (U, 95). 

Buna karşın fazla diretmeden, bir anlamda yine sessiz kalarak, burada yardımcı 

olmayı kabul ediyor ve hayatında gelmiş olduğu noktayı şu şekilde özetliyor: 

“[K]ente veda ettiğime göre, bu vahşi yerlerde ne yapıyorum şimdi? Köpeklere 

doktorculuk yapıyorum. Sterilizasyon ve ötenazi konularında uzmanlaşmış bir 

kadının, sağ kolu rolünü oynuyorum” (U, 111-2). Daha önceki işindeki başarısı 

tartışılsa da, geçimini sağladığı düşünüldüğünde erkekliği bu anlamda bu derece 

tehlikede değilken şu anda kadın bir karaktere, kendisi için pek de bir şey ifade 

etmeyen işlerde yardımcı olarak çalışmayı kabullenmektedir David.  

Söz konusu duruma daha geniş çerçeveden bakıldığında, David’in kızı 

Lucy’nin yanında kalması ve bir anlamda onun yardımına ihtiyacı olması da mesleki 

anlamdaki yetersizliğine ve yersizliğine gönderme yaparak, bundan dolayı 

erkekliğinin ondan beklediği edimi (bir erkek olarak haneye para getirmek) yerine 

getirememesi olarak yorumlanabilir. Bir işe yarar olmak çabası zaman geçirmenin 

dışında David için erkekliğini elinde tutmak olarak da okunabilir. 

Lucy’nin babasına bir üniversitede çalışabileceği yönündeki önerisine David’in 

yaptığı yorum, bulunduğu durumun geri dönülemez olduğunun bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. David şöyle söyler: “Artık piyasam yok. Skandal benim 

peşimi bırakmaz. Sırtıma yapışıp kalır. Yo, eğer bir işe girersem, bu iş gözden uzak 

bir şey olmalı, örneğin muhasebe memuru olabilirim, eğer hala böyle insanlar varsa 

ya da köpek bakıcısı.” (U, 108) Ataerkil kodlar içerisinde hep daha iyi bir işe sahip 

olması öğütlenen erkek birey, erkekliğini ancak bu şekilde öncelikli kılabilecektir. 

Ancak David söz konusu bu konumdan uzaklaşmış ve dahası bu konumunu geri 

                                                           
16

 Marina Susan Kok, üniversitede David’in amirinin bir kadın olmasının iş alanında önceden var olan 

kadın-erkek ikili karşıtlıklarının silikleşmesi ve üniversitenin iğdiş edilmesi şeklinde 

yorumlanabileceğini söylemektedir (2008:50). Üniversitedeki bu duruma benzer şekilde burada 

David’in Bev Shaw’a yardımını, diğer bir söyleyişle bir erkeğin bir kadının yardımcısı olmasını 

toplumsal cinsiyet kodları içerisinde bir iktidar kaybı olarak yorumlanabilir.  
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alamayacaktır. Önceden yaptığı işe olan inançsızlığına benzer şekilde şu anda da 

yapacağı işler ona anlamsız gelecek ve dahası toplumsal statü bakımından da onu bir 

düşüşe sürükleyecektir.  

David ve Lucy’nin kasabada kaldıkları eve yapılan bir saldırı sonrasında ev 

talan edilir ve Lucy, özellikle kadınların bedenlerinin denetim altına alınmasının bir 

göstergesi olan ve bir bireyin yaşayabileceği en ağır travmalardan ve şiddet 

unsurlarından biri olan korkunç bir tecavüz deneyimi yaşar
17

 ve sonrasında gebe 

kalır. Çiftlikteki saldırı gazetede “Ms. Lucy Lourie ile yaşlı babasına” (U, 139) 

şeklinde yazılmıştır ve David’in buna yaptığı yorum da önemlidir: “Ms. Lourie’nin 

yaşlı babası ile doğa şairi William Wordsworth’ün müridi ve yakın zamana kadar 

Cape Teknik Üniversitesi’nde profesör olan David arasında bir ilişki kurulmadığına 

memnun oluyor David” (U, 139). Bu alıntıdan da görüldüğü gibi David kendisini çok 

farklı bir yerde konumlandırırken, gazete yalnızca Lucy’nin yaşlı babası olarak yer 

almaktadır. Mesleki kimliğinin böyle bir söylemde yer alması David için ayrıca bir 

düşüş yaratacaktır. Onun nezdinde bir akademisyen olarak kendisine verili olan 

sosyal statü yaşlı baba kimliğiyle uyumsuz görülmektedir. Yaşı sebebiyle içerisinde 

bulunduğu durum ve mesleki yaşantısındaki bu kayıp toplumsal cinsiyet normları 

içerisinde erkekliğinin tehlikede olduğu anlamına gelmektedir. 

Bunun yanı sıra David’in tecavüz sırasında banyoya kilitlenmesi ve 

saldırganları engelleyerek kızına yardımcı olamaması, onu koruyamaması ve 

kurtaramaması sonucunda etkisiz kalan bir erkek/baba olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kızını belirli bir yaşa kadar getiren, ona babalık yapan David, şu aşamada bu olayı 

engelleyemediği için erkekliğiyle ilgili belirli bir başarısızlık ve eksiklik hissini 

yaşamaktadır.  

Saldırı sonrası Lucy’nin pazara gitmek istememesi üzerine Petrus’la giden 

David’in bu durumla ilgili yorumları Güney Afrika’nın değişen sosyal ve ekonomik 

durumunu ortaya koyar niteliktedir. Zira daha önce de söylendiği gibi Petrus ve 

David kendi alanlarında bir çeşit dönüşüm geçirmektedirler ve bir anlamda yer 

                                                           
17

Bu konu çalışmanın bir sonraki bölümünde, Lucy karakterinin ayrıntıyla incelendiği kısımda ele 

alındığından burada detaylandırılmamıştır.  
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değiştiriyor gibi düşünülebilirler. David ırkının ve cinsiyetinin kendisine vermiş 

olduğu öncelikli konumundan uzaklaşırken; Petrus, Güney Afrika’nın değişen 

düzenine uygun olarak ekonomik ve sosyal yaşantısını düzeltmeye başlamıştır ve 

aynı zamanda da cinsiyetinin ona vermiş olduğu öncelikli konumdan da 

yararlanmaktadır. Petrus’un bu öncelikli konumdan yararlanmasının en önemli 

örneklerinden biri ırkından dolayı önceleri ezilen konumu temsil etmesine rağmen, 

toplumsal cinsiyet ve kadınlarla ilişki söz konusu olduğunda “ezen” ve “sahip olan”, 

dolayısıyla ataerkil pratikleri sürdüren bir konumda olmasıdır (“İki karısı var ya da 

bir karısı ve bir kız arkadaşı” U, 95). 

Pazarda Petrus’la beraber çalışmalarını David şu şekilde açıklamaktadır: 

“Alışverişe gelince David’in yapacağı pek bir şey yok. Malları hızla ve ustaca 

sergileyen, fiyatları bilen, parayı alan, üstünü veren hep Petrus, David ise oturup 

ellerini ısıtıyor. Tıpkı eski günlerdeki gibi: baas en Klaas
18

” (U, 139; aynı şekilde 

alınmıştır). David bu durumu, eski günlere benzediğini düşünerek değerlendirse de, 

bunun David ve Petrus’un toplumsal statüdeki yerlerinin bir değişikliği ortaya 

koyduğu açıktır. Kendisi eski günlerdekine göre tek farkın “Petrus’a talimat vermeye 

cesaret etmemesi” (U, 139-40) şeklinde yorumlasa da önemli bir değişiklik söz 

konusudur. David burada bir patron olmaktan daha çok işlevsiz bir seyirci şeklinde 

bulunmaktadır. Bu da kendisinin toplumsal cinsiyet, ırk, ekonomik ve sosyal 

alanlardaki (sözde) üstünlüğünü silikleştiren, dolayısıyla onu bir anlamda rahatsız 

eden ve yersizliğine sebep olan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Söz konusu bu rahatsızlığın bir sebebi de David’in yeni düzene alışamamış 

olması şeklinde yorumlanabilir. Isidore Diala, David’in hala “Kara Kıtanın” 

sömürgeci kavramlarına ve kendisinin ırksal üstünlük yanılsamalarına takılıp 

kaldığını söylemektedir (2001: 59). David’in eski günlere özlem duyduğunu anlatan 

düşünceleri, bu arada kalmışlığın, bir başka söyleyişle David’in yersizliğinin önemli 

bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır:  

 

                                                           
18

Eserde bu kelimeler yayıncının notu şeklinde bir dipnotta Afrikaner dilinde “Patron ve işçi” olarak 

verilmiştir. 
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Eskiden olsa Petrus’la tartışıp işini bitirirdi. Eskiden olsa asabının bozulmasını bile göze 

alarak Petrus’un işine son verir, yerine başkasını alırdı. Oysa Petrus’a ücret ödense de o artık, 

tam olarak söylemek gerekirse, ücretli bir yardımcı değil. Petrus’un tam olarak ne olduğunu 

söylemek mümkün değil. En uygun sözcük komşu olabilir. Petrus bir komşu ve şu sırada 

emeğini satıyor, çünkü işine öyle geliyor. Emeğini bir sözleşmeyle satıyor, yazılı olmayan bir 

sözleşmeyle, ve bu sözleşme, kuşku duyulduğu için işine son verme maddesini içermiyor. 

David’in, Lucy’nin ve Petrus’un içinde yaşadıkları dünya, yepyeni bir dünya. Bunu Petrus da 

biliyor, kendisi de; Petrus onun bunu bildiğini de biliyor. (U, 140) 

 

Madden, Güney Afrika’nın apartheid dönemindeki beyaz hükümetin siyahları 

nesneleştirdiğini, David’in bu konulardaki düşüncelerinin bu nesneleştirme 

politikalarından önceki İngiliz sömürgeci pratiklerini akla getirdiğini ve David’i daha 

uyumlu ve ırksal olmayan bir düzenin önündeki engel olarak gösterdiğini 

belirtmektedir (2007: 47-8). Eskinin ayrımcı söylemlerine bir çeşit özlem duyarak 

Petrus’un bu yeni dünyada konumlandırıldığı yer karşısında David bocalama yaşar 

gibidir ve eskiden konuşabileceği bir durumda şu anda sessiz kalarak durumu kabul 

etmek zorunda hisseder kendisini. 

Saldırıdan sonra, Byron çalışmasının henüz beklemede olduğunu öğrendiğimiz 

bir anda David’in “ilk notayı çalacağı, değerinin ne olduğunu göreceği anı” (U, 146) 

ertelemeye çalıştığını öğreniyoruz. David sessizliğiyle de desteklemiş olduğu 

düşüşünü ve dolayısıyla yersizliğini anlatmaktadır bir bakıma. Müziğin asıl iletişim 

aracı olduğuna inanmasına rağmen, projeyi sürüncemede bırakmıştır. Bu durum bir 

yandan kızına ve kendisine yapılan saldırıdan kaynaklansa da bir başka açıdan 

bakıldığında, David dil ile ulaşılmasının mümkün olmadığını düşündüğü söyleme 

müzikle ulaşmaya çalışmaktadır. Kendisini dil ile anlatamamaktadır; bunu müzik ile 

yapmaya çalışacaktır. Ancak baskın iletişim aracı dile olan inançsızlığının yanı sıra, 

müzikle de kendisini anlatmakta güçlük çekmekte, bu eylemi sürekli ertelemektedir. 

Bu da David’in kendini ifade edemeyişinin bir göstergesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Dilbilimci olmasına rağmen dilin bir iletişim aracı olarak tarifini mantıksız 

bulduğu düşüncesinin ışığında, David’in Petrus’un öyküsüyle ilgili yorumları 

önemlidir. Ayrımcı politikalarla bezeli bir düzenden yeni çıkmış bir Güney Afrika’da 

İngilizce’nin Petrus’un öyküsünü aktarmadaki başarısızlığını düşünmektedir David: 
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Kuşkusuz Petrus çok şeye göğüs germiş, kuşkusuz anlatacakları var. Günün birinde, onun 

öyküsünü dinlemek ister David. Ama İngilizceye çevrilmemiş olarak. İngilizcenin, Güney 

Afrika’nın gerçeği için uygun olmayan bir araç olduğuna gitgide daha çok inanıyor. Uzun 

uzun cümleler halindeki İngilizce deyişler kabalaşıyor, söylenim biçimlerini yitiriyor, 

anlaşılırlıkları, sesleri yok oluyor. Yorulan ve çamura yığılan bir dinozor gibi, bu dil de 

katılaşmış. İngilizce’nin kalıbına tıkılırsa Petrus’un öyküsü köhneleşiyor, eskiyor. (U, 140-1) 

 

David, bireyin öyküsünü kendi ait olduğu dil içerisinde anlatmanın önemine vurgu 

yapmasına rağmen kendisi de bunu başaramamaktadır. Dil ile bir söylem oluşturmak 

yerine müzikle istediklerini anlatmak istemektedir.  

Petrus’un “Lucy bizim velinimetimiz” (U, 154) dediği bir anda David 

Petrus’un konuşması ve İngilizce’yi kullanmadaki başarısızlığını şu şekilde 

anlatmakta ve yorumlamaktadır:  

 

İtici bir sözcük, diye düşünüyor David, hem olumlu, hem olumsuz, o anın tadını 

kaçırıyor. Ama bunun için Petrus suçlanabilir mi? Kendine bunca güvenerek kullandığı dil, 

yorgun, içinden kurtlar kemiriyormuş gibi ufalanıyor, Petrus keşke bunu bilebilseydi. Bu 

dilde yalnızca tek heceli sözcüklere güvenilebilir, üstelik hepsine de değil.  

Yapılacak ne var? Bir zamanların iletişim öğretmeni olan David, yapılacak bir şey 

göremiyor. Alfabeye yeni baştan başlamaktan başka. O koca sözcükler baştan 

yapılandırılarak, arındırılarak, yeniden güvenilirlik kazanarak geri geldiğinde, David çoktan 

bu dünyadan göçmüş olacak. (U, 154-5) 

 

David İngilizce’nin yeni Güney Afrika atmosferindeki anlamsızlığına dikkat çekiyor 

gibidir. Bununla beraber Petrus, İngilizce konuşarak bir söylem üretemiyor olsa da, 

ait olduğu yerde ekonomik olarak bir başarı sağlamış ve alanını genişletmiştir, “artık 

köpek adamı değil[dir]” (U, 154). Buna karşın David, ait olmadığı bu yerde “günden 

güne kendini yitir[mektedir]” (U, 145). Eski iletişim öğretmeni David’in bildiği 

diller bu atmosferde kendisine bir fayda sağlamamakta ve şehirde onu yüksek bir 

mertebede gösteren becerileri bu kırsal atmosferde onun işe yaramaz gözükmesine 

sebep olmaktadır (Kok, 2008: 53). Benzer şekilde bir cumartesi televizyonda verilen 

futbol maçının yorumunun David’in anlamadığı Sotho ve Zosa dillerinde yapılması 

da (U, 93) David’in bilgisinin ve uzmanlığının şu anda içerisinde bulunduğu 
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toplumda gereksiz ve değersiz olduğunu, David’in bu yeni düzenin dışında kaldığını 

ve buraya ait olmadığını göstermektedir (Kok, 2008: 62). David’in burada yaşadığı 

yersizlik deneyimi değişen dünya düzeninin, sömürgecilik sonrası dönemin bir 

deneyimidir; artık siyahlar eskisi gibi ezilen olmamakta, beyazlar da kendilerine 

verili olan yapay öncelikli konumlarından uzaklaştırılmaktadır. 

Eser ilerledikçe David’in mesleki hayatında yaşadığı düşüş devam etmektedir. 

İngilizce’yi düzgün konuşamadığını düşündüğü Petrus ona bir şey danışmak için 

değil de ondan sıradan bir yardım almak için çağırmıştır David’i (U, 163). Bir 

zamanların profesörü David, şu anda Petrus’un yardımcısı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. David’in buradaki görevi yalnızca küçük ve önemsiz fiziksel bir işi 

yapmaksa eğer, bu onu yeri doldurulabilir kılmaktadır (Kok, 2008: 53). Mesleki 

geçmişi, dili, ırkı ve cinsiyeti onu bu konumdan alıkoymamaktadır. Dahası kendisini 

ifade edebileceğini düşündüğü Byron projesi ilerlememektedir ve Hayvan 

Kliniği’nde ustalık istemeyen her işe talip olan (U, 169) David artık bir köpek-adamı 

olmuştur. Klinikte hasta köpekleri Bev Shaw’la beraber öldürdükten sonra fırında 

yakma işini kendisi üstlenmiştir. David şöyle düşünür:  

 

Köpekler istenmedikleri için kliniğe getiriliyorlar (…) İşte bu noktada David onların 

yaşamlarına giriyor. Onların kurtarıcısı olmayabilir; onun gözünde köpeklerin sayısı fazla 

olmayabilir; ama köpekler kendilerine bakamayacak, kesinlikle bakamayacak duruma 

geldiklerinde onlarla ilgilenmeye hazır, hatta Bev Shaw onlardan bıkıp elini çektiğinde bile. 

Köpek-adamı demişti bir gün Petrus kendisi için. Eh işte, şimdi David de köpek-adamı 

olmuştu; köpek defnedicisi, köpek psikologu (…) (U, 173-4)  

 

Leusmann, David’in kurtarılmayı beklerken köpekleri öldürme ve imha etme 

işinde yalnızca alçalma yaşadığını söylemektedir (2004: 62). Bu düşüşü yaşayan 

David’in, akademisyenlik mesleğinin araştırmacı yönünü sevmesine rağmen, 

eğitimci yönünü sevmemesi ve bu eğitimci yönüyle ilgili yaşadığı yersizliğini de Bev 

Shaw’a şunları söylediğinde görüyoruz: “Öğretmek benim için asla bir meslek 

olmadı. İnsanlara nasıl yaşamaları gerektiğini öğretmek hevesi duymadım kesinlikle. 

Ben bilimadamı dedikleri şeydim. Ölmüş insanlar hakkında kitaplar yazdım. Benim 

gönlüm bu tür işlerdeydi. Salt geçimimi sağlamak için öğretmenlik yaptım” (U, 192).  



78 
 

Kossew, David’in yersizlik hissini Bev Shaw’ın kliniğindeki istenmeyen hayvanlarla 

ilişkilendirenin işinde hadım edilme hissinin sebep olduğu kişisel nefret, işe 

yaramazlık ve otorite kaybı gibi duygular olduğunu söyler (2003: 157).  

Öğretmenin bir konu üzerinde söylem üretmek, konuşmak, dili kullanmak, 

insan insana ilişki ve iletişim kurmak gibi anlamları olduğu düşünüldüğünde, 

David’in geçmişteki yaşantısında da buna ulaşamadığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu bölümün başında da söylendiği gibi, David inanmadığı bir mesleği 

geçimini sağlamak üzere yapmaktadır ve bundan dolayı bu bağlamdaki söylem 

içerisine kendisini tam olarak konumlandıramamıştır.  

David’in içerisinde bulunduğu durumu en iyi şekilde açıklayan cümlelerden 

birisi istismar ettiği öğrencisinin babası Mr. Isaacs tarafından söylenmektedir: 

“Güçlünün düşüşü” (U, 198). Öyle ki David’in Cape Town’a geri dönüp eski 

okuluna gittiğinde isim levhasının çıkarılmış olması ve kendisinin yerine genç bir 

akademisyenin geldiğini görmesi (U, 209), bu düşüşü daha somut kılan bir an olarak 

karşımıza çıkmaktadır. “Tarihin kıyısından gelme bir insan” (U, 198) olan David 

artık üniversitede çalışmıyor, onsuz da her şey yolunda ilerliyordur (U, 211) ve 

parasal durumu son derece kötü bir durumdayken “[u]mudu, beklentisi olmayan 

emekli bir öğretim üyesi” (U, 208) olarak hayal etmektedir kendisini. 

Kossew, Utanç’ın vücutların güç, arzu ve utanca güçlü bir şekilde bağlı 

oldukları bir roman olduğunu söyler ve şöyle devam eder: “David’in saygınlıktan 

düşüşü, bir üniversite profesörü olarak cinsel arzularını tatmin etmek için genç bir 

kadın öğrencisiyle ilişki yaşaması, sosyal gücünün ve otoritesinin kullanılmasıyla 

gerçekleşir” (2003: 156). David’in mesleki yaşantısındaki düşüşün de en önemli 

sebeplerinden birisi cinselliği ve öğrencisi Melanie Isaacs ile yaşadığı ilişki sonrası 

kendisinden istenen şekilde özür dilemeyerek sessiz kalmasıdır. Cinselliği ve 

sessizliğiyle beraber bütün bu olanları anlatmak için kendisini içinde 

konumlandırdığı romantik dönem şairlerinin eserlerine yaptığı göndermeler bu 

anlamda önemli bir inceleme noktasıdır. Kok’un belirtmiş olduğu gibi David’in 

toplumsal cinsiyet kimliğini gösteren temel ideolojik sistem atıfta bulunduğu 

romantik dönem şairleridir ve David bunları kendi çıkarı için kullanarak gerçek 
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anlamlarından saptırmakta, bir soyut kavramlar dünyasında dolaşmaktadır (2008: 

41).  

Toplumsal cinsiyet kodları içerisinde erkek birey, iktidarını bir takım 

ekonomik, ırksal ve sosyal konumlar çerçevesinde şekillendirir. Erkek bireyin 

düzenli bir şekilde heteroseksüel ilişki içerisinde olması da söz konusu iktidarı elde 

tutmaya yarayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. David de Soraya isimli bir 

seks işçisi ile “cinsellik sorununu oldukça iyi çözümlediğine” inanmaktadır (U, 1).  

Eserin David’in bakış açısıyla bir anlatıcı tarafından aktarıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, eser boyunca David’in aklından geçenlerin söylediklerinden çok 

daha fazla ve zaman zaman farklı olduğunu görmek mümkün olacaktır. Soraya ile 

olan ilişkileri de buna benzemektedir: Soraya David için yalnızca cinsel bir obje 

konumundadır ve onunla kurduğu diyalog sınırlıdır (“Bu düşüncelerini, yaptığı işle 

nasıl bağdaştırdığını Soraya’ya hiç sormuyor” U, 10; “Windsor Konağı’nın dışındaki 

yaşamı hakkında Soraya’ya hiçbir şey söylemiyor” U, 11; “Kendi mesleği hakkında 

Soraya’ya pek bir şey anlatmıyor” U, 12; “Mesleğinin bu özelliğinden Soraya’ya hiç 

söz açmıyor” U, 14). Madden’in de söylediği gibi David, “cinsel hayatında 

kadınların yalnızca kendisinin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için var olduklarını 

düşünür” ve bu durum roman süresince devam eder (2007: 44).  

David’in yersizliğine sebep olan en önemli etkenlerden birisi işte bu sessizliği, 

bir anlamda kendini ifade edemeyiş şeklidir (Eserin bir bölümünde eski karısı 

Rosalind, ona şöyle seslenir: “söz konusu olan, kendini ne kadar iyi ifade 

edebildiğin. Duyduğuma göre kendini pek iyi ifade edememişsin” U, 222). İki defa 

boşanmış olması, cinsellik “sorununu” bir seks işçisiyle çözümlemesi, arkadaşlarının 

eşleriyle, iş arkadaşlarıyla, bir öğrencisiyle ve sonunda hiç çekici bulmadığı Bev 

Shaw’la ilişkiye girmesi David’in de tam olarak açıklayabileceği bir durum değildir. 

Cinselliğini arzularıyla ve romantik şairlere yaptığı göndermelerle açıklayan David 

için ilişkiler de başarısız bir alan olarak ortaya konmaktadır. David, diyalog kurarak 

kendisini ifade etmek, geçerli dil ve söylem içinde yer almak yerine, kendisini var 

olan edebi söylemler üzerinden tanımlamaktadır. Bu da toplumsal cinsiyet 

bağlamında yersizliğinin bir sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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David’in aklından geçenlerin anlatıcı tarafından aktarılması bir bakıma David’i 

belirli bir söylem içerisinde konumlandırmak olarak yorumlanabilir. David’i bir 

başka açıdan değil de anlatıcının bize aktardığı biçimde tanımaktayız. Bu noktada 

okuyucuya anlatıcı tarafından aktarılanların, bir başka söyleyişle David’in anlatıcı 

tarafından belirli bir söylem içerisinde konumlandırılışının da David’in toplumsal 

cinsiyet başta olmak üzere birçok bağlamda yaşamakta olduğu yersizlik 

deneyimlerini açıklamada önemli bir yeri vardır. Burada dikkat çekilmeye çalışılan 

yalnızca David’in kişilerle konuşup konuşmaması değil, onun hangi bağlamda 

aktarıldığı ve ne çeşit söylemlerle ifade edildiğidir. 

Kendisini cinsel ilişkileriyle tanımlayan David, cinsel hayatında kadınlarla 

problem yaşamaya başladıktan sonra bulunduğu birincil konumundan uzaklaşıyor; 

bu da yersizliği olarak karşımıza çıkıyor. Kendisini içerisinde konumlandırdığı tek 

söylem cinsellikle ve arzularıyla aktarılan David’in bu anlamda yaşadığı değişim şu 

iki paragrafta aktarılmaktadır:  

 

Kadınlarla yaşamak onu kadınsever biri yapmıştı; hatta neredeyse kadın düşkünü olmuştu. 

Boylu boslu, düzgün yapılı, buğday tenli, gür saçlıydı; yakışıklı sayılırdı. Bir kadına belli bir 

biçimde, belli bir amaçla bakınca kadın, onun bakışına karşılık verirdi; hiç şaşmazdı. Hep 

böyle yaşamıştı; yıllarca, onyıllarca, yaşamının temel direği buydu. 

Sonra, günün birinde bütün bunlar sona ermişti. Hiçbir uyarıda bulunmadan, bütün 

gücü silinip gitmişti. Bir zamanlar bakışlarına karşılık veren bakışlar, üzerinde durmuyor, 

başka yana kayıyor, onu görmeden geçiyordu. Bir gecede hayalet olmuştu. Bir kadını isterse 

onun peşinden gitmeyi, hatta çoğu kez, şu ya da bu biçimde, onu satın almayı da öğrenmesi 

gerekiyordu. (U, 16) 

 

İçerisinde bulunduğu bu duruma rağmen David, kendisine engel olmaya çalışmaktan 

ziyade “gelişigüzel cinsel ilişkiler yaşamaya başla[mıştır]” (U, 17). Burada dikkat 

edilmesi gereken önemli husus David’in çareyi cinsel ilişkilerde arıyor olmasıdır. 

Ancak daha sonra da görüleceği gibi bu cinsel ilişkilerle ilgili söylemleri de daha çok 

gerçeğe uzak, kurmaca yazın dünyasına yapılan atıflarla şekillenmektedir. Kimberley 

Wedeven Segall’in söylediği gibi David romantik şairlerle bezeli bir kişisel imgeye 

sahiptir ve Blake’i alıntılayarak (“Kötülüğü besleyeceğine beşikteyken boğ gitsin” U, 

87) başkalarına zarar verse de davranışlarını meşrulaştırır (2005: 44). David, bu tarz 
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atıflarda bulunarak kendi davranışlarının sorumluluğunu almıyor ve romantik 

şairlerden alıntılarla bu şekilde davranışına bir takım sebepler sunarak (Kok, 2008: 

43) bir anlamda kendisinden kaçıyor gibidir. Toplumsal cinsiyet kodları içerisinde 

düşünüldüğünde bu tablo daha net bir şekilde görülmektedir. Kendisinden otuz yaş 

küçük öğrencisi Melanie ile ilişkilerine ve sonrasında yaşananlara daha yakından 

bakıldığında David’in sessizliği, hangi durumlarda konuştuğu ve kendisini 

konumlandırdığı söylemleriyle bağlantılı olarak yersizliğine ilişkin önemli noktalar 

ortaya çıkmaktadır.  

Müzik, David’in ve duygularının aktarılması konusunda eserde önemli bir yere 

sahiptir. David’in dil yerine müziği bir iletişim aracı olarak gördüğü hatırlandığında 

belirli zamanlarda müziklere yapılan göndermeler ışığında bakılacak olursa, David’in 

konuşmaya olan uzaklığı ve bu bağlamda bilinen yollarla söylem üretme 

konusundaki başarısızlığı onun var olan düzene tutunamamasına sebep olan etkenler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. David, bazı anlarını müzikle ilişkili bir şekilde 

açıklamaktadır. İhtiyaçlarının basit ve gelip geçici olduğu aktarılırken şöyle düşünür 

David: “Duygulanma yok ya da yalnızca çok derinde, tahmin edilemeyecek bir 

biçimde var: (…) fonda duyulan bas sesinin verdiği gibi bir hoşnutluk var ancak” (U, 

14-5). Benzer şekilde Melanie ile beraberken de müziği sıkıntılı anların kolaylaştırıcı 

unsuru (U, 22) olarak görmesi müziğe verdiği önemin göstergesi olmasının yanı sıra 

konuşarak iletişim kurulamayacağı düşüncesini pekiştirir niteliktedir. 

Melanie’yle ilişkiye girdikten sonraki ilk derste Wordsworth’ün Prelüd eserini 

işlerken şöyle bir açıklama yapıyor David: “[G]ündelik yaşamlarımızı duyusal 

deneyimlerden soyutlanmış düşünceler ülkesinde sürdüremeyiz. Sorun, hayal 

dünyamızı nasıl saf tutabiliriz, gerçeğin saldırılarından nasıl koruyabiliriz, olmamalı. 

Bu ikisinin birlikte yaşayabilecekleri bir yol olabilir mi, diye sormalıyız” (U, 32). 

David bu yorumla, Melanie’ye yaklaşımını kendi zihninde meşru kılmaya çalışır 

gibidir. Benzer şekilde, Melanie’yi telefonla aramadan önce durması gerektiğini 

düşünmüş, fakat kendisine engel olamamıştır (“[B]elki David de kendi kendinin 

sahibi değil” U, 28); David bunu arzularına bağlamaktadır. David, arzunun 

otoritesini sorgulayamadığı için saygınlıktan düşer ve bu durumda bedensel 

dürtülerinin kölesi olur (Kossew, 2003: 158). Sorumluluk almak yerine; toplumsal 
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cinsiyetinin, mesleğinin ve sosyal statüsünün kendisine verdiği öncelikli konuma 

güvenerek bir kadın öğrencisini, arzularını bahane göstererek istismar etmiştir. 

Madden, David’in yanlış olduğunu düşündüğü eylemlerde bulunmaya devam 

etmesini, Coetzee tarafından David gibi beyaz Güney Afrikalıların daha eşitlikçi ve 

apartheid sonrası bir toplum oluşturmadaki engelini gösterme amacıyla yapıldığı 

şeklinde yorumlamıştır (2007: 52).  

Bir başka derste David, Byron’la ilgili şöyle söyler: “[A]dının kötüye çıkması 

ve skandal, Byron’un yalnızca hayatını etkilemekle kalmadı, halkın, onun şiirlerine 

karşı bakışını da etkiledi” (U, 44). Byron’un skandallı hayatından bahsetmek 

David’in kendini rahatsız hissetmesine sebep olmaktadır çünkü Melanie erkek 

arkadaşı ile derstedir ve sınıfta bir şeylerin yolunda olmadığı izlenimi mevcuttur. Bir 

gün önce arabasına saldırıda bulunulmuş, Melanie’nin erkek arkadaşı David’i tehdit 

etmiştir ve David bu derste Lara isimli şiiri işleyeceğini söylemiştir. Böyle bir günde 

Lucifer’in, “[b]aşka bir dünyadan fırlatılmış günahkâr bir ruh[un]” (U, 44) anlatıldığı 

Lara isimli şiiri işlemek David’e zor gelecektir zira kendisini onunla 

özdeşleştirmektedir. David, tıpkı kendisinin Melanie’ye yaklaşımında görüldüğü gibi 

Lucifer’in “ilkeleriyle değil, dürtüleriyle hareket” ettiğini söyler. Bu sayede 

kendisinin ve eserin ilerleyen sayfalarında skandalına sebep olacak iradesinin daha 

yüksek bir güç tarafından ele geçirildiği izlenimini verir.  

Lucifer’in duygularıyla hareket etmesi her ne kadar David’le örtüşse de, eserin 

belirli bölümlerinde ilkeleriyle ya da kendisine göre bir takım kurallarıyla ilgili 

söyledikleri David’in zaman zaman güvenilir olmayan bir karakter olmasını 

göstermenin yanı sıra, kendi içerisindeki çelişkilere işaret etmesi açısından da önemli 

noktalardır. Eserin henüz ilk sayfalarında David’in “[h]uyun suyun neyse öyle 

davran” (U, 10) diye bir kuralı olduğunu görmekteyiz. Eserin sonlarına doğru da eski 

karısı Rosalind’in, davası konusunda iyi bir etki bırakmadığı üzerine söylediklerine 

karşılık David “Ben kimseyi etkilemeye çalışmıyordum. Bir ilkeyi savunuyordum” 

(U, 222) der. Bunlardan da anlaşıldığı ve Madden’in belirtmiş olduğu gibi David, 

eylemlerini bu tarz kural ve ilkelere bağlasa da gerçek hayata uygulandığında sorunlu 

noktalar olarak karşısına çıkmaktadır ve David dış dünyasını kendi teori ve 
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kurallarına uymadığını görmesine yetecek kadar yakından gözlemlememektedir 

(2007: 52-3). 

David’in Melanie’yi istismar ettiği ortaya çıktığında, bir başka söyleyişle 

skandal Melanie’nin şikâyeti üzerine duyulduğunda, kendisini savunmadaki 

gönülsüzlüğü ve yaptıklarını yine başka bağlamlarda ve edebi atıflarla anlatışı da 

yakından incelenmesi gereken unsurlardır. Kok’un söylediği gibi, “David Lurie’nin 

üniversitedeki sorgulaması, Romantik söylemle olan ilişkisinin yalnızca kendisini iş 

arkadaşlarından daha çok uzaklaştırdığına sebep olduğunun altını çizmektedir” 

(2008: 44). Kuşkusuz bunun yanı sıra bu sorgulamadaki ve sonrasındaki davranış ve 

açıklamaları, David’i yalnızca iş arkadaşlarından değil, sosyal ve ekonomik 

hayatında birçok olumsuzluğa sebep olarak geçmiş yaşantısından da 

uzaklaştırmaktadır. Sorgulamanın öncesinde ve sonrasında David’in cinsellik ve 

arzularla ilgili söylemleri toplumsal düzene ayak uyduramamasını açıklayıcı öğeler 

taşımaktadır. 

David’in arzularla ilgili takıntılı sayılabilecek düşünceleri mevcuttur. Kendini 

savunmayı reddeden (U, 54) David, boşanma davasını üstlenen avukatıyla 

görüştüğünde kendisine önerilebilecek seçeneklerden birinin danışma olabileceğini 

söylemesi üzerine yorumu önemlidir: “Danışma mı? (…) Beni sağaltmak için mi? 

Tedavi etmek için mi? Uygunsuz arzulardan beni kurtarmak için mi?” (U, 56). 

Kendisini savunmaya en çok yaklaştığı anda bile David, romantik söylemleri 

kullanmaktadır. Melanie ile karşılaşmalarını şu şekilde açıklar:  

 

Karşılaştık. Üç-beş laf ettik, tam o anda bir şey oldu; ama şair değilim ben, ne olduğunu 

tanımlamaya çalışmayacağım. Eros’un sahneye çıktığını söylemem yeterli. O andan sonra 

başka biri oldum. (…) Kendim değildim. Elli iki yaşındaki şaşkın, dul bir adam değildim. 

Eros’un kölesi olmuştum. (U, 67)   

 

David, Melanie ile yaşadığı ilişkiyle ilgili bundan daha fazla bir şey söylemez. 

Sorgulama sırasında, Eros’un kölesi olduğu haricinde, kendisinden beklenen itiraf 

etme ya da açıklama yapma gibi eylemleri reddeder (U, 68-9). David, kendisinden 
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bir itiraf beklendiğinden, söylediklerinin yeterli olmamasından, samimiyetinin 

sorgulanmasından yakınmaktadır (U, 70). Sorgulamayı kızına anlatırken  “[a]slında 

beni hadım etmek istiyorlardı” (U, 83) demeyi aklından geçirir. Söz konusu bu 

durum David’in arzuyla ilgili kızına verdiği köpek örneğinde de kendini 

göstermektedir. Lucy küçükken, Kenilworth’te otururken komşularının köpeğinin 

etrafta dişi bir köpek olduğunda zor zapt edilmesi üzerine dövüldüğünü ve sonunda 

köpeğin buna alışarak yakında bir dişi olduğunda korkarak saklanmaya çalıştığını 

anlatır. David şöyle yorumlar: 

 

Bu olayda öyle alçakça bir şey vardı ki, umutsuzluğa düştüm. Terliği ısırması filan gibi bir 

suç yüzünden bir köpeği cezalandırabilirsin, böyle düşünüyorum ben. Bir köpek bu cezayı 

kabul edecektir; ısırdığı için dayak yiyecektir. Ama arzu, başka bir şeydir. İçgüdülerine uydu 

diye cezalandırılmanın adil olduğunu hiçbir köpek kabul etmez (U, 110) 

 

David’e göre köpek, arzularından dolayı cezalandırıldığı için kendi doğasından 

nefret etmeye başlamıştır ve bu durumda onu vurmak daha iyi olacaktır. Lucy ise 

köpek için yapılacak şeyin onu kısırlaştırmak olduğunu söyler ve bu, eserin 

başlarında David’in cinselliğiyle ilgili şu yorumunu akla getirir:  

 

Vazgeçmeli, elini eteğini çekmeli bu işten. Acaba Origenes kaç yaşında kendini iğdiş etmişti, 

diye düşünüyor. Çok zarif bir çözüm değil ama yaşlanmak da zarif bir şey değil. Hiç olmazsa 

masanı topluyorsun ve artık aklını yaşlıların yaptığı işe veriyorsun: Ölmeye hazırlanıyorsun. 

(U, 19) 

 

Bu yorumla David, cinselliğinin kendisine bir çeşit sorun yarattığını görüyor gibi 

anlaşılsa da, sorunun kaynağını arzularına bağladığı oranda sorumluluğu reddeder 

vaziyettedir. Zira kızının köpeğin kısırlaştırmasıyla ilgili yorumuna, “[a]ma 

yüreğinin derininde öldürülmeyi yeğleyeceğini düşünüyorum” diye cevap verir (U, 

111). Aynı sayfada “Arzu öyle bir yük ki olmasa daha iyi” diyerek karşı koyamadığı 

arzularından dolayı bulunduğu zaman ve mekâna ait olmadığını, bunun da 

yersizliğine sebep olduğunu gösterir niteliktedir. 



85 
 

Segall’in söylediği gibi, bu romantik bakış açısı David’in ilişkilerin karşılıklı 

etkilenmeyle ve sorumluluk alarak değil yalnızca erotik bir güç tarafından kontrol 

edildiği fantezisini ortaya çıkarmaktadır (2005: 44). Madden şöyle söyler: 

“Melanie’nin ne istediğinden ya da toplumun ondan ne beklediğinden bağımsız 

olarak Melanie’den, arzusunun nesnesinden, yararlanmaya hakkı olduğunu hisseder”  

(2007: 46). Romantik bir bakış açısıyla, arzularının peşinden giden ve bu yolda 

arzularından başka bir yol göstericiyi yok sayarak David, adeta başka bir dünyada 

yaşar gibidir; bu anlamda toplumsal cinsiyetinin ona vermiş olduğu öncelikli 

konumu kullanıyor denebilir. 

David, sorgulamanın yapıldığı sırada savunmayı veya pişmanlığı reddetmiş, 

yaptıklarını Eros’un kölesi olmaya bağlayarak yine sorumluluktan kaçmış, sessiz 

kalmış ve sorgulamanın gidişatını kendi aleyhine sonuçlandırmıştır. Bu da eski karısı 

Rosalind’in söylemiş olduğu gibi düşüşüne ve ahlaki olarak “utancına” sebep 

olmuştur (“Hem ahmakça hem de çirkin” U, 57; “Meslek yaşantın utanç verici bir 

biçimde sona eriyor” U, 58; “Hem utanç verici, hem adi” U, 59). Söz konusu bu 

durum eserde “hiçbir zaman ahlakın tasviri olmayan” (Segall, 2005: 41) David’in 

kendisine toplum normlarına uygun bir yer edinememesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

David’in sessizliği ve kendisini tanımlarken kullanmış olduğu söylemler 

yakından incelendiğinde, görüldüğü gibi, hem mesleki hem de cinsel hayatında 

aidiyet sorunu yaşamasına, sonrasında da yersizlik deneyimlerine sebebiyet 

vermiştir. Söz konusu bu iki alanda yaşadığı yersizlikler toplumsal cinsiyet 

bağlamında birbirine bağıntılı olarak gerçekleşmiştir. Erkek birey toplumsal cinsiyet 

kodları çerçevesinde kendisini tanımlarken, yine bu kodlar çerçevesinde bir düşüş 

yaşamış ve kendisini tam olarak konumlandırabileceği bir söylem bulamamıştır. 

Bunun yanı sıra sömürgecilik sonrası dönem, değişen sosyo-kültürel ve politik 

bağlamlar da bu deneyimlerin sebebi olarak karşımıza çıkmıştır. David, ırkından ve 

mesleğinden dolayı sahip olduğu öncelikli konumunu yitirmiş ve bir çeşit düşüş 

yaşamıştır.  
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İncelenen örneklerden de anlaşıldığı gibi David, sınırlı sayıda konuşmalarında 

çoğunlukla gerçeğe ait olmayan, kurgu dünyasına göndermeler yaparak, kendisini bu 

zamana tam olarak konumlandıramamış, bu anlamda içine girmiş olduğu söylemler 

de toplumsal cinsiyet bağlamında yersizliğine sebebiyet vermiştir. Mesleği, ırkı ve 

toplumsal cinsiyetinin ona bahşetmiş olduğu öncelikli konumdan yararlanmaya 

çalışsa da eskiden kalmış bir akademisyen olarak değişen toplumsal düzene ayak 

uyduramamış; bu düzene ait geçerli bir söyleme kendini konumlandıramadığı için 

sessiz kalmış ve dolayısıyla yersizlik deneyimleri yaşamıştır. 

 

3.2 Her Şeye Rağmen Sessizce Kalmak İsteyen Kadın Lucy 

Lurie 

Utanç’ta, David Lurie’nin kızı Lucy karakteri ile eserin yedinci bölümünde 

karşılaşıyoruz. Lucy ile ilgili bildiklerimiz David’le kurduğu diyaloglarda 

söyledikleri haricinde, eseri David Lurie’nin bakış açısıyla aktaran anlatıcının 

söyledikleriyle sınırlıdır. Lucy, “Eastern Cape’te Grahamston-Kenton yolu üzerinde 

Salem kasabası[nda]” (U, 75) yaşamaktadır. Buraya “altı yıl önce, (…) bir komüne 

katılmak üzere” (U, 76) geldiğini öğrendiğimiz Lucy, diğer arkadaşları buradan 

ayrıldığında, sevgilisi Helen’la çiftlikte kalmıştır; şu anda ise yardımcıları sayılmazsa 

burada yaşantısını yalnız sürdüren, hayatını “hayvanlara bakarak, çiçek ve bahçe 

ürünleri satarak” (U, 78) geçiren, “yirmili yaşlarının ortasında” (U, 109) beyaz bir 

kadındır. 

Lucy ile David’in çiftlikte beraber kaldıkları bir zamanda, evlerine olan saldırı 

ve bu sırada Lucy’ye üç siyah erkek tarafından tecavüz edilmesi gerek eserin 

bütününde gerekse Lucy’nin hayatında çok önemli etkiler ortaya çıkarır ve karakterin 

içerisinde bulunduğu yersizlik ve sessizlik deneyimleriyle yakından ilgilidir. 

Çalışmanın bu bölümünde Lucy’nin saldırıdan önce ve sonra Güney Afrika’nın 

değişen toplumsal düzenindeki yeri, kendisini dünyada ve yaşadığı ortamda 

konumlandırışı, sessizliği ve her şeye rağmen bu kırsal alanda kalmak istemesi ele 

alınacaktır. Lucy’nin yersizliğiyle yakından ilgili, zaman zaman birbirine içkin olan 
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kendisini konuşlandırma ve sessizlik deneyimleri önemli inceleme noktaları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Lucy’nin kendi kişiliğini edinmeye çalışması, tecavüz 

konusunda şikâyette bulunmayarak sessiz kalmayı tercih edişi ve her şeye rağmen 

buradan ayrılmayı reddedişi, hem yersizlik hem de sessizlik deneyimleriyle iç içe 

olduğundan, toplumsal cinsiyet bağlamında bir arada incelenmesi gereken 

hususlardır. 

David’le konuşmalarında, Lucy’nin bu kırsal alana bir komünle gelmiş 

olmasına rağmen, buraya ayak uydurmaya çalıştığını ve David’den öğrendiğimiz 

kadarıyla aslında bunu başarabildiğini, buradaki düzene alıştığını görmek 

mümkündür. David, “[k]endisi de, Lucy’nin annesi de kentli, entelektüel insanlar 

olmalarına karşın, ortaya böyle eskiye bağlı, sağlam bünyeli genç bir çiftçi 

çıkarmaları şaşırtıcı” (U, 77) diye düşünmektedir. Lucy’nin gece köpeklerin sürekli 

havlayıp havlamadığını soran David’e, “[i]nsan alışıyor” (U, 84) demesi de daha 

geniş çerçeveden bakıldığında kırsal alana alıştığının göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Benzer şekilde David’in hayattan beklentisinin bu bahçe ve burada 

yaşadığı ev mi olduğu sorusuna da “[b]u bana yetiyor” (U, 88) diye karşılık 

vermektedir. 

Kurgu eserlere yaptığı atıflarla gerçeğe uzak görünen David’in aksine, kızı 

Lucy daha gerçekçi ve ayakları yere basan görüşlere sahip olarak ortaya çıkmaktadır. 

İçerisinde bulunduğu düzeni kabul eden, bundan başka bir dünya olmadığını düşünen 

Lucy, David’in kendisinden daha “önemli” işler yapmasını beklediğini belirtir. 

Hayvanlara yardım konusunda ise söyledikleri dikkat çekicidir: 

 

[Bev ve Bill Shaw] daha iyi bir hayata ulaşmamda yardımcı olamazlar bunun da nedeni, daha 

iyi bir hayat olmaması. Yalnızca bu hayat var. Hayvanlarla paylaştığımız. Bev gibi insanların 

koymaya çalıştıkları örnek bu. Benim uymaya çalıştığım örnek bu. İnsan olarak sahip 

olduğumuz ayrıcalıklarımızdan bazılarını hayvanlarla paylaşmak. (U, 92) 

 

Mike Madden, David ve Lucy arasında geçen bu konuşmanın Coetzee tarafından 

Lucy’nin düşünme yerine eyleme olan ve soyut bir dünya yerine somut bir dünyaya 
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olan inancını göstermek için kullanıldığını söylemektedir (2007: 57). Lucy, David’in 

gözünde önemli olmayan basit bir işi yapıyor olsa da, David’in aksine dünyayı 

olduğu şekilde görerek inandığı bir işi yapmakta ve var olduğu bu düzene uyum 

sağlamaktadır.  

Timothy Francis Strode, Lucy’nin “daha iyi bir hayatı” yapay bir yaşam biçimi 

olarak gördüğünü ve böyle bir hayatın topraktan ve el emeğinden uzak olduğu için 

bir işçi sınıfına ihtiyaç duyulacağını ve bunun da sömürgeci bir yaşam biçimine 

neden olacağını söyler. Bu bağlamda Lucy, böylesi bir sömürgeci pratiği yeniden 

üretmemek adına kendi hayatında bu yaşam biçimini benimsemeye çalışmayacaktır 

(2005: 223). Lucy’nin Güney Afrika’nın bu kırsal kesiminde yapmaya çalıştığı şey, 

bir birey olarak var olabilmek ve bir yer edinmektir.  

David’in Lucy ile ilgili düşünceleri, bir kadın olarak geldiği konumu özetler 

niteliktedir: 

  

Lucy çocukken sessiz ve çekingendi, babasını gözlemler ama David’in hatırlayabildiği 

kadarıyla, yargılamazdı. Şimdi, yirmili yaşlarının ortasındayken David’den kopmaya 

başlamış. Köpekler, bahçe işleri, astroloji kitapları, aseksüel giysiler: Bunların her birinde bir 

bağımsızlık bildirgesi okunuyor, tasarlanmış, maksatlı. Erkeklere de sırt çeviriyor. Kendi 

geçimini sağlıyor. Babasının gölgesinden çıkıyor. İyi! David bunu onaylıyor! (U, 109) 

 

Buna karşın, çiftlikteki saldırıdan sonra, değişen Güney Afrika’da beyaz bir kadın 

olarak kalması üzerine David’in yaptığı yorumlar ve Lucy’nin bu konudaki 

düşünceleri önemli noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

David, Petrus’un alanını genişletiyor ve buraya olan aidiyetini somutlaştırıyor 

olmasıyla ilgili yorum yaparken, onun Lucy’yle ilgili düşünüyor olabileceklerini 

aklında şu şekilde yorumlamaktadır:  

 

Petrus sonsuza kadar kendi bir buçuk hektarını ekip biçmekle yetinecek değil. Lucy, hippi, 

serseri arkadaşlarından daha çok dayanmış olabilir; ama Petrus’un gözünde Lucy hâlâ beş 

para etmeyen biri; bir amatör, çiftçi değil de çiftlikte yaşama meraklısı. Petrus, Lucy’nin 
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arazisini devralmak ister elbet. (…) Lucy kalıcı değil. (…) Petrus’un gelecek düşüncesinde 

Lucy gibi insanlara yer yok. (U, 141) 

 

David, bunları düşünerek özellikle saldırı sebebiyle Lucy’nin buradan en azından bir 

süre ayrılması gerektiğini düşünse de, Lucy’nin bu konudaki kararı kesindir. Bunu 

David’in de fark etmiş olduğunu, buna karşın kabullenmekte zorlandığını söylemek 

mümkündür. David’in Lucy’nin bu çiftlikte kalmasıyla ilgili düşünceleri önemlidir: 

“Ama eninde sonunda Lucy’nin de oradan ayrılması gerekecek. Bir kadın, bir 

çiftlikte tek başına yaşayamaz, bu kesin. (…) Lucy’nin birazcık aklı varsa ölümden 

de beter bir kaderden daha beterini yaşamadan oradan ayrılır. Ama ayrılmayacak 

elbette. İnatçı o, üstelik seçmiş olduğu hayatı özümsemiş” (U, 160 vurgu sonradan). 

Bu satırlarda David, bir anlamda Lucy’nin beyaz bir kadın olarak Güney Afrika’nın 

kırsal kesiminde yaşamasının zorluğundan bahsetmektedir. Bununla beraber, 

Lucy’nin her şeye rağmen burada kalmak istemesi buraya ait olmaya çalışması 

şeklinde yorumlanabilir. Ancak Strode’un da söylediği gibi “kırsal yaşam tarzına 

bağlılığı ve kırsal kesimde yaşayan beyaz ve yalnız bir kadın olarak 

savunmasızlığından dolayı Lucy, tecavüz, hırsızlık, toprak kaybı ve ileride 

gerçekleşecek çıkar amaçlı bir evlilik gibi hükmedilme eylemlerine maruz kalmıştır” 

(2005: 222). 

David’in Lucy’nin buradaki durumu hakkındaki düşünceleri eserin bütününde 

de çok olumlu değildir. “Bu yeni Petrus’a karşı Lucy’nin şansı olabilir mi?” (U, 180) 

diye düşünmektedir; Petrus çalışıp alanını genişlettikçe Lucy ait olmadığı bu yerde 

nasıl kalabilir diye düşünür gibidir. Aynı sayfada Lucy’nin yenilmiş olduğunu 

düşünmektedir. Onun gözünde özellikle saldırıdan sonra Lucy’nin burada yeri 

kalmamıştır.  

Bütün bunlara karşın, Lucy burada kalması gerektiğini söyler (“Şimdi gidersem 

…geri gelmem” U, 187). David’in burada kalmaya devam etmesinin tehlikeli olduğu 

düşüncesine Lucy şöyle yanıt verir:  
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Ama bu işe başka açıdan bakılamaz mı David? Burada kalmanın karşılığı …karşılığı olarak 

ödenecek bedel ya bu ise? Belki bu işe bu açıdan bakıyorlardır; belki ben de böyle 

bakmalıyım. Benim sahip olduğum şeyler olduğunu düşünüyorlardır. Kendilerini de vergi 

toplayıcısı, alacak toplayıcısı olarak görüyorlardır. Burada, para ödemeden yaşamaya hakkım 

yoktur. Belki de böyle düşünüyorlardır. (U, 188 aynı şekilde alınmıştır) 

 

Jane Poyner, bu yorumuyla Lucy’nin, Lucy Valerie Graham’in “siyah tehlike” olarak 

tanımladığı (2003: 434-5) olgunun zararlı etkilerince engellenebilecek ulus inşa 

ihtiyacını kabul ettiğini belirtmektedir (2009: 160).  

Graham, yirminci yüzyılın başlarında beyaz bir kadının siyah erkekler 

tarafından tecavüze uğramasının medyada sansasyonel bir şekilde yansıtılması 

sonucunda “siyah tehlikenin” oluştuğunu belirtmektedir (2003: 435). Bu şekilde 

siyah erkekler tektipleştirilmiş ve yalnızca beyaz kadınlara tecavüz eden kişiler 

olarak yansıtılmıştır. Poyner’ın yorumuna göre, Lucy sessiz kalarak ırkçı söylemleri 

yeniden üretmemek istiyor olabilir.  

Carine Mardorossian da benzer şekilde şöyle söylemektedir: 

 

Lucy’nin kararını mantıklı bir şekilde açıklamadaki isteksizliği, apartheid sonrası Güney 

Afrika’da kendisini tecavüz kurbanı olarak göstermek söz konusu olduğunda iki arada bir 

derede kaldığının farkında olduğunu yansıtır. Şikâyette bulunursa tecavüzün cinsiyetçi 

boyutu hemen ırkla ilgili bir okumayla karşılaşacak ve tam da tecavüz ve ırk inşası arasındaki 

bağlantı aracılığıyla tarihsel olarak üretilmiş toplumsal hiyerarşileri somutlaştıracaktır 

(Mardorossian, 2011: 75). 

 

Lucy, kendisi de içerisinde bulunduğu durumun zorluğunun farkındadır. Söz konusu 

atmosferde tecavüzü şikâyet etmek, bahsi geçen sorunlarla sonuçlanabilecek olsa da, 

David’in sömürgeci ve ayrımcı tarihe yaptığı göndermeler konusunda Lucy’nin 

kendisini yanlış anladığını söylemesi (U, 135) Lucy’nin tarihsel geçmişi bu açıdan 

yorumlamadığını gösterebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da Güney 

Afrika’nın ayrımcılıktan kurtulması süresinde kadın deneyiminin sessizleştirilmesi 

konusudur. Burada Coetzee’nin daha genel anlamda sessizleştirilmiş kadın 

deneyimine dikkat çekmesi de ortaya çıkmaktadır. 
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Lucy’nin durumu toplumsal cinsiyet bağlamında daha yakından 

incelendiğinde, Güney Afrika’da apartheid sonrası dönemde ırksal anlamda eşitlik 

için adımlar atılıyor olsa da, kadınların haklarının göz ardı edilebildiği durumlar 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, siyahlar ekonomik olarak özgürlük 

kazanıyor olsa da, ataerkil pratikler sürekli yeniden üretilmekte ve bundan olumsuz 

anlamda en çok etkilenen kadınlar olmaktadır. Bunun en belirgin örneği kitapta 

anlatıldığı gibi siyahlar lehine değişen toplumsal koşullara rağmen Petrus’un iki eşi 

vardır, sesleri yok denecek kadar azdır ve bu bağlamda düşünüldüğünde siyah 

kadınlar yine ikincil ve ezilen konumdadır. Yukarıda bahsedildiği gibi Lucy de beyaz 

bir kadın olarak, ataerkil sistemin kadınları hep önemsizleştirmesinin bir örneğini 

oluşturan bir şekilde bu düzende ciddi sorunlar yaşamaktadır.  

David’in bütün ısrarlarına rağmen Lucy, çiftlikten ayrılmak istemeyişini 

David’e şu sözlerle açıklamaya çalışmaktadır: “Bütün bildiğim, buradan 

gidemeyeceğim. (…) Evet, benim tuttuğum yol yanlış olabilir. Ama çiftlikten şimdi 

ayrılırsam, yenilmiş olarak ayrılacağım ve ömrümün sonuna kadar bu yenilgiyi 

tadacağım” (U, 191). Lucy burada kalarak, buraya ait olmak istese de kendisi de 

beyaz bir kadın olarak yalnız ve bir erkeğin koruması olmadan bunun olmayacağını 

bilmektedir. Zira Petrus’un buranın tehlikeli olduğunu ve Lucy ile evlenebileceğini 

söylemesi (U, 237-8) üzerine Lucy, David’le şu şekilde konuşur:  

  

Petrus bana, kilisede evlenelim sonra da Wild Coast’ta balayına çıkalım, demiyor ki. Bana bir 

birleşme, bir iş öneriyor. Ben toprağımı veriyorum, bunun karşılığında onun yanına sığınma 

hakkını elde ediyorum. Yoksa korunmasız olduğumu, av olduğumu bana hatırlatmak istyor. 

(…) Tarafsız gözle bakıldığında ben yalnız bir kadınım. Erkek kardeşim yok. Bir babam var 

ama uzakta, ayrıca burada geçerli olan koşullar göz önüne alındığında, güçsüz. Sığınmak 

için, korunmak için kime başvurabilirim? Pratik açıdan bakıldığında, Petrus’tan başka 

kimsem yok ortada. (U, 239-40) 

 

Söz konusu bu durum, yukarıda bahsedilmiş olduğu gibi ataerkil pratiklerin 

sürdürülmekte olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Lucy, 

Petrus’un David’e yaptığı espriye göre “[hemen hemen] oğlan kadar iyi” (U, 155) 

olsa da, neticede bir kadındır. Lucy, bir kadın olarak kendi seçmiş olduğu hayatı 
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yaşamaya çalışarak, buraya ait olmaya çalışsa da, bulunduğu atmosferde bir erkeğin 

yardımı olmadan bunu başaramayacaktır. Lucy Valerie Graham şöyle bir yorumda 

bulunmaktadır: “Utanç, kadınların eşya olarak görüldüğü ve erkeklere ait oldukları 

müddetçe korundukları bir duruma işaret etmektedir” (2003: 439). Dahası, Bev 

Shaw’ın söylediği gibi Lucy’nin şu anda bulunduğu yere gelmesinde Petrus’un payı 

büyüktür ve Petrus, Lucy’yi kanatları altına alacaktır (U, 166). 

Bütün bunlar Lucy’nin yersizliğine sebep olan önemli etkenler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bulunduğu konuma da bir erkeğin yardımıyla gelmiş olan 

Lucy için buradan ayrılması hiç unutmayacağı bir yenilgi anlamına gelmektedir, 

ayrılmayarak burada kalması ise yine bir erkeğin koruması altında mümkün 

olacaktır. Bir erkekle evlendiği takdirde, Petrus’un da söylediği gibi bütün kötülükler 

geçecektir (U, 238).  

Lianne Barnard, heteroseksüel cinsellik ve şiddet arasındaki ilişkinin tecavüz 

ile erkeklerin kadınlar üzerinde kurmuş olduğu tahakkümden kaynaklandığını 

belirtmektedir. Bu anlamda Lucy’nin duruşu ve görüşlerinden hareketle, politik 

lezbiyenliğin onun için en mantıklı tercih olabileceğini düşünmektedir. Petrus’la 

evlenmeyi kabul etmesinin böyle bir tercihle karşıtlık oluşturmasına rağmen, 

Lucy’nin korumaya ihtiyacı olduğu için heteroseksüel cinselliği de kabul ettiğini 

iddia etmektedir. Barnard’ın varmış olduğu sonuç, Lucy’nin kendisini kurban ederek 

Güney Afrika’nın farklı ırk grupları arasında huzuru getirmeye çalışmasıdır (2013: 

26-8). Barnard, Lucy’nin “Petrus’un benimle yatmak isteyeceğine emin değilim” (U, 

239) sözünü Petrus’la cinsel ilişkiyi de kabul edebileceği şeklinde yorumlamaktadır. 

Ancak aynı konuşmada Lucy’nin “”[b]u eve benden izin almadan kimse giremez. O 

dahil” (U, 240) şartının, Lucy’nin Petrus’la cinsel ilişkiye girmeyi reddettiği şeklinde 

yorumlanabileceği de ortadadır. Bu bağlamda Lucy, cinselliği kabul etmek yerine, 

Petrus’un korumasını kabul ederek burada kendisine bir yer de edinmeye 

çalışmaktadır.  

Lucy, Petrus’un önerisini kabul ederek burada kalmaya karar vermesini 

David’e şu şekilde açıklamaktadır: “Evet, haklısın, alçaltıcı. Ama belki de yeniden 

başlamak için iyi bir noktadır bu. Belki de kabul etmeyi öğrenmem gereken şey 
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budur. Sıfırdan başlamak. Hiçbir şeyim olmadan. ‘Şunun dışında’ demeden. Hiçbir 

şeysiz. Ne bir kart, ne bir silah, ne arazi, ne hak, ne onur” (U, 241). Lucy’nin yeniden 

başlamak olarak yorumladığı bu durum, yersizliğine karşın bir yere ait olmaya 

çalışması olarak yorumlanabilir. Mike Madden saldırıdan sonra Lucy’nin gerekli 

eylemlerde bulunabilmesini, David’e göre farklı bir bakış açısı olarak 

yorumlamaktadır. Lucy düşünce dünyasından daha çok eylemle hareket edilmesi 

gerektiğine inanan bir karakterdir ve bu da eserde beyaz kadının yeni Güney 

Afrika’nın sert koşullarında beyaz adama göre daha iyi konuşlandığını 

göstermektedir (Madden, 2007: 59). 

Lucy’nin bulunduğu bu durumu kabul etmekteki ısrarı, David’e Melanie ile 

ilgili söylediklerini çağrıştırır. Bir öğretmenin öğrencisiyle ilişkiye girmesini sıradan 

karşılayan (U, 83) ve Melanie’nin David hakkında kötü düşünmeyebileceğini 

belirten Lucy, “[k]adınlar, şaşırtıcı derecede bağışlayıcı olabiliyorlar” (U, 86) 

demektedir. Duruma Lucy açısından bakıldığında da, Lucy’nin bağışlayıcı olduğunu 

söylemek yanlış olamayacaktır. Her şeye rağmen burada kalmak istemesi, yaşadığı 

bu ortamda, daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu dünyada, bir yer edinmeye 

çalışmasıyla ilgili olabilir. 

David, Lucy’nin gebeliğini öğrendikten sonra neden kendisine daha önce 

söylemediğini sorduğunda, Lucy’nin verdiği yanıt, onun kendisini nasıl 

konumlandırmaya çalıştığını anlatmaktadır:  

 

David, yaptıklarımı beğenmene ya da beğenmemene bakarak sürdüremem yaşamımı. Artık 

bunu yapamam. Benim yaptığım her şey, senin yaşamöykünün bir parçasıymış gibi 

davranıyorsun. Sen baş kahramansın, ben oyunun yarısına kadar sahneye çıkmayan yardımcı 

oyuncuyum. Eh, senin düşündüğün gibi insanlar başoyuncu ve yardımcı oyuncu diye ikiye 

ayrılmazlar. Ben yardımcı oyuncu değilim. Benim kendime ait bir yaşamım var, seninki nasıl 

senin için değerliyse benim yaşamım da benim için değerli. Kendi yaşamımda kararlarımı 

kendim veririm. (U, 233) 

 

Lucy, bu sözleriyle kendisini yalnızca David’in kızı değil de, kendi kişiliği ve özgür 

iradesi olan bir insan olarak tanımlamaya çalışmaktadır. Babasına karşı gelerek 

burada kalmaya çalışması da bu kişiliği bulma çabasını gösterir niteliktedir. Lucy’nin 
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kendi kararlarını kendisi vermek ve bunların sonuçlarına katlanmak isteyen birisi 

olarak David’e karşıt bir kişilik oluşturduğu söylenebilir.  

Saldırıdan sonra Lucy David’e, “[s]en kendi başına gelenleri anlat, ben de 

kendi başıma gelenleri” (U, 120) demektedir. Burada da Lucy, bu saldırıda ikisinin 

de başına aynı şeyin gelmediğini ancak David’in Lucy’nin hikâyesine karışmasını 

istemediğini söyler gibidir (“Bütün hikâye benim anlattığım kadar” U, 132). 

Lucy’nin bu olayı anlatmak istemeyişinin sebebi önemli bir nokta olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Lucy şöyle söyler: “[B]aşıma gelenler baştan sona kişisel bir konu. Bir 

başka zamanda, bir başka yerde, bu konu başkalarına anlatılabilir belki. Ama burada, 

şimdi, anlatılamaz. Bu benim sorunum, yalnızca benim” (U, 134). Lucy Valerie 

Graham, Lucy’nin bu suçu şikâyet etmeyişinin, ezilme tarihinde bir yere sahip 

olmamak amacıyla aşırı bir karşı gelmeyi temsil edebileceğini söylemektedir (2003: 

439).  

Saldırıdan sonra David’in Lucy’nin durumu ile ilgili yaptığı yorum toplumsal 

cinsiyet bağlamında bakıldığında, gerek Lucy’nin sessizliği gerekse yersizliği 

konusunda önemlidir: 

 

Gelen adamlar işte buna neden oldular. Bu kendine güvenen, çağdaş genç kadına işte bunu 

yaptılar. Yayılan bir leke gibi bu hikâye yörede duyuluyor. Lucy’nin değil, o adamların 

hikayesi yayılıyor; hikayenin sahipleri onlar. Lucy’yi nasıl yerine oturttuklarının, bir kadının 

ne işe yaradığını ona gösterdiklerinin hikâyesi. (U, 138) 

 

Lucy, saldırıda olanları anlatmayarak, şikâyette bulunmayarak bir anlamda kendi 

öyküsünden kopmuş oluyor; bu da onun yersizlik deneyimine sebep oluyor. Graham, 

Coetzee’nin Düşman gibi önceki romanlarında kadın sessizliği saklanması gereken 

güce bağlanabilirse, Lucy’nin konuşmayı reddetmesinin onu güçlendirmediğini ve 

öyküsünün tecavüzcülerine ait olduğunu (2003: 442) ve tecavüzün açık bir şekilde 

dile getirilmemesinin daha büyük bir sessizleştirmeye sebep olabileceğini 

belirtmektedir (444). Buna karşın Joanne Martin, Lucy’nin sessizliğini birçok 

ataerkil toplumda, toplumun cinsiyetçi suçlara yaklaşımını yansıttığı şeklinde 
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yorumlamaktadır. Ona göre, Güney Afrika gibi bütün halkına değişiklik vaadinde 

bulunan bir ülkede bile ataerkil politikalarca yönetilen bu ortamda kadınlar 

sessizleştirilmeye ve deneyimleri önemsiz ve yok sayılmaya devam etmektedir 

(2013, çevrimiçi). 

Graham St. John Stott, Aushwitz’te hayatta kalan Primo Levi’nin bir travmayı 

atlatan bireyin deneyimini kurban, intikam almayı isteyen ve tanık olarak üç şekilde 

açıklayacağını belirttiğini anlatır ve makalesinde Lucy’nin bu üç gruptan tanık 

kısmına girdiğini savunur (2009: 348). Ona göre Lucy’nin kendisini kurban olarak 

tanımlaması daha fazla tacize, intikam almak istemesi kadınlara karşı ya da ırklar 

arasındaki şiddetin daha kötüye gitmesine sebep olurdu. Ayrıca Lucy’nin sessiz 

kalarak şikâyette bulunmamasının bir sebebini de Coetzee’nin tanımladığı Güney 

Afrika’da Lucy’nin şikâyette bulunması durumunda polis ya da toplum tarafından 

ciddiye alınacağına dair bir inancı olmaması şeklinde açıklamaktadır (Stott, 2009: 

349-50). 

Bu sessizliğin sonucunda David’in tecavüzcülerle ilgili düşünceleri de 

önemlidir: “Adamlar televizyonları izleyip söylentileri dinleyecekler. Gazetelerde, 

hırsızlık ve saldırı suçlarıyla arandıklarını okuyacaklar, başka bir şey için değil. 

Kadının bedeninin üzerine suskunluğun bir örtü gibi çekildiğini anlayacaklar” (U, 

132-3 vurgu sonradan). Elleke Boehmer’in de söylediği gibi burada, son derece 

geleneksel bir ataerkil ve sömürgeci pratikle sessiz kadın bedeninin tahakküm altına 

alınması söz konusudur (2002: 344). Lucy, sessiz kalmak zorunda hissederek 

kendisine uygulanan baskıyı ortaya çıkarmamayı tercih etmiştir. Böylece kitapta, 

yıllardan beri kadın bedenine uygulanmış tahakkümün gizlenmesine, dolayısıyla 

kadınların sessizleştirilmesine ve tarihte eksik/yanlış konumlandırılışına dikkat 

çekilmektedir.  

Eserin başlarında David’in Melanie’yi istismarıyla ilgili soruşturma devam 

ederken, kampüsteki “Tecavüze Karşı Uyarı Haftası” sırasında David’in kapısının 

altından “KADINLAR KONUŞUYOR” yazan bir broşür atılır (U, 56-7). Strode bu 

gibi feminist yaklaşımların Lucy’nin sessizliğiyle karşıtlık oluşturduğunu, 
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Coetzee’nin “açık sözlü kent feminizmi ile Lucy’nin kırsal sessizliği arasında 

dikkatli bir ayrım kurguladığını” belirterek şöyle devam eder: 

 

Açık sözlü öfke ve inatçı sessizlik arasındaki bu fark, bir kampüsün yapay sosyal ortamında 

protesto lüksüne sahip olanlar ile Lucy’nin beyaz otoritesinin tarih hatası olduğu, polisin 

hukuki yaptırımlarının başarısız olduğu, siyahların yeni bir güç ve hak anlayışına sahip 

olduğu, yalnız ve beyaz kadınlara boyun eğdirmenin bilhassa çekici objeleri olduğu bir yerde 

yaşadığını kabul etmesi arasındaki farktır. Lucy’nin cevaplarındaki inatçı edilgenliği ve 

politik nötrlüğü (…) kırsal güç ilişkilerinin radikal yeniden düzenlemeleri karşısında kendi 

güçsüzlüğünün farkına varmasına işaret etmektedir (Strode, 2005: 224). 

 

Strode’un yorumu, Lucy’nin bu kırsal kesimde yaşadıklarını anlatmamasının önemli 

bir açıklaması olarak yorumlanabilir. Söz konusu atmosferde ataerkil pratiklerin 

sürdürülüyor olması, Lucy’nin başına gelen olayı anlatmamakta önemli bir caydırıcı 

nokta olarak görülebilir. Yukarıda bahsedildiği gibi Lucy, belirli bir ideoloji ve 

felsefeyi takip etmemekte, suç ve kurtuluş gibi kavramların soyut olduğunu 

düşünmektedir ve bu bağlamda şehirdeki (ve üniversitedeki) söylemleri yapay 

buluyor gibidir. 

Lucy, tecavüz sonrasında burada kalmak isteyişinin David tarafından 

anlaşılmadığını düşünmektedir: “Senin hiç anlamadığın şeyler var (…) Birincisi, o 

gün benim başıma ne geldiğini anlamıyorsun (…) Çünkü anlayamazsın” (U, 187). 

Söz konusu bu durum, Lucy’nin sessiz kalarak şikâyet etmeyi reddetmesinin de bir 

açıklaması olarak yorumlanabilir. “Lucy, çiftlikte kalmayı tercih ederek, 

geçmişinden kaçmayı reddeder ve bu reddedişte geçmişine tanıklık eder“ (Stott, 

2009: 356). David’in olaya çok daha farklı bir açıdan bakmasına rağmen Lucy, 

şikâyette bulunmadan, bir anlamda burada bir yer edinmeyi tercih etmektedir. Mike 

Madden Lucy’nin sessiz bir şekilde burada kalmasının bir sebebinin de Lucy’nin 

huzurlu bir yaşama sahip olabilmek için elinden geleni yapacak olması şeklinde 

yorumlar (“Huzur olması için her şeyi yapmaya …hazırım” U, 245) ve şöyle devam 

eder: “Lucy’nin bu huzuru oluşturmadaki isteği ve çabaları onu yeni ve ırksal 

olmayan bir Güney Afrika yolunda lider olarak gösterir” (Madden, 2007: 61-2) 
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David, Lucy’nin bu kabullenişinin altında Güney Afrika’nın ayrımcı 

geçmişinin olduğunu düşünmektedir. Tecavüzün geçmişte yapılan hatalarla ilgili 

olduğunu söyleyen (“Tarihin sözcülüğünü yaptılar … Hatalar tarihinin” U,186) 

David, Lucy’ye “[ş]imdi acı çekerek geçmişteki suçlarının bedelini ödeyebileceğini 

mi düşünüyorsun?” (U, 135) diye sorar. Benzer şekilde, “[g]eçmişteki hataları telafi 

etmek istiyorsun; ama bunu yapmanın yolu bu değil” (U, 159) ve “[k]endini tarihin 

önünde aşağılatmak istiyorsun” (U, 191) demektedir. Bunlara karşın Lucy, “[s]uç ve 

kurtuluşun soyut kavramlar” (U, 135) olduğunu düşünmektedir. Sue Kossew, 

“Lucy’nin bu tarz soyut kavramları reddetmesinin yeni Güney Afrika’da yaşamaya 

olan pragmatik yaklaşımının ve toprağı paylaşmanın bir bildirimi” olduğunu söyler 

(Kossew, 2003: 160). Stott’un da söylediği gibi Lucy, bir felsefe ya da ideolojiyi 

takip etmemektedir ve ona göre gelecek ya da geçmiş bir hikâyenin konusu değildir, 

bunlar yalnızca yaşanan şeylerdir (2009: 358). 

Lucy’nin herhangi bir felsefe ya da ideolojiyi takip etmediğini söylemesine 

rağmen, yaşadıklarına olan tepkisizliğinin bir sebebini de Güney Afrika’nın şiddet ve 

ayrımcılıkla dolu olan geçmişine ve bağlamına göre de yorumlamak mümkündür. 

Lucy’nin yaşadığı bu travmatik tecavüz deneyimi karşısında hiçbir şey anlatmayarak 

ve şikâyet etmeyerek hayatına devam etmek istemesi bir anlamda Güney Afrika’da 

özellikle apartheid döneminde siyahların yaşadıklarının farkında olduğunu 

gösteriyor denebilir. Her ne kadar bunu somut ve net bir şekilde kavramsallaştırmasa 

da, geçmişte yaşananları kabul ederek bu konunun da daha fazla büyütülmesini 

istemiyor gibidir Lucy.  

 Dolayısıyla bu sessizliğin altında yatan bir sebep de Lucy’nin almış olduğu 

dolaylı ahlaki sorumluluk olabilir. Neticede Lucy’nin yaşamış olduğu bu tecavüz ve 

şiddet deneyimini beyaz azınlığın on yıllar boyunca kendilerinin dışında kalanlara 

uyguladığı ayrımcılığa da bağlamak mümkündür. Güney Afrika’nın içerisinde 

bulunduğu ve bu eserde Lucy’ye yansıtılmış bu şiddet, kaynağını apartheid 

döneminin ayrımcı ve dışlayıcı, şiddet dolu politikalarından almaktadır demek yanlış 

olmayacaktır. Lucy, bunların da farkında olarak ve belki tam da bu yüzden burada 

yaşamaya devam etmeye karar vermiştir.  
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Saldırıdan sonra Lucy’nin hiçbir şey olmamış gibi çiftliğe geri dönüp ortalığı 

temizleyeceklerini söylemesi üzerine David bunun iyi bir fikir olmadığını söyler ve 

Lucy şöyle yanıtlar: “[B]u bir fikir de değil, iyi olsun kötü olsun. Bir fikir uğruna 

geri dönmüyorum ben. Yalnızca geri dönüyorum” (U, 127). Strode’un da söylemiş 

olduğu gibi Lucy’nin bu yanıtı, kendisini ideolojiden, bu toprak ve halkının ideoloji 

temelli egemenlik altına alınmalarından uzak konumlandırılışını gösterir niteliktedir. 

Lucy burada kalmasını herhangi bir gerekçelendirme göstermeksizin açıklamaktadır; 

onun amacı yalnızca burada kalmaktır (2005: 223). Bu anlamda Lucy’nin bu tavrı, 

soyut ve yapay bir düşünce uğruna hareket etmemesiyle, yalnızca burada kendisine 

bir yer edinmeye çalışmasıyla açıklanabilir. 

Lucy, Güney Afrika’nın değişen düzenine ayak uydurmaya çalıştığını ve 

sessizliğinin altında yatan sebebi David’e şu şekilde açıklamaya çalışmaktadır: 

  

Bu benim hayatım. Burada yaşayacak olan benim. Başıma gelenler benim sorunum, yalnızca 

benim, senin değil; eğer bir tek hakkım varsa o da bu biçimde yargılanmama hakkımdır, 

kendimi temize çıkarmak zorunda kalmama hakkımdır – ne sana karşı, ne de bir başka 

kimseye. Petrus’a gelince o, yanlış kişilerle ilişkiye girdiğini düşündüğüm için kapının önüne 

koyacağım ücretli bir işçi değildir. Bunlar yok artık, bunlar bitti. Petrus’un karşısına 

çıkacaksan, önce elindeki kanıtlarından emin olman gerek. (158-9) 

 

David, saldırganlardan birinin Petrus’un yakını olabileceği fikrinden dolayı Lucy’nin 

Petrus’a birtakım yaptırımlarda bulunmasını istemektedir ve onun da suçlu olduğunu 

düşünmektedir. Ancak Lucy, böyle bir varsayımla hareket etmeyi uygun görmez. 

Burada, Lucy’nin Petrus’u suçlamakla ilgili söyledikleri eskiye bağlı olan David’le 

yine bir karşıtlık oluşturur niteliktedir. Bu anlamda Lucy, bulunduğu mekân 

haricinde zamana da ait olmaya çalışmaktadır.  

İncelenen örneklerden de anlaşıldığı gibi Lucy, babasının aksine daha gerçekçi; 

bulunduğu zaman, mekân ve düzene ayak uydurmaya çalışan bir karakter olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yaşadığı alanda sırf kadın olarak var olmaya çalıştığı için 

uğradığı saldırıdan en ağır şekilde etkilenen o olmuş, buna rağmen buradan gitmek 
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istememiştir. Söz konusu bu kalış ve saldırı sonrasındaki sessizlik, onun bu hayata 

tutunma çabası olarak yorumlanabilir. 

Lucy karakteriyle, kadın olarak bireyin yaşadığı yersizlik ve sessizlik 

deneyimlerinin birbiriyle yakından ilgili olduğu ortaya konmuştur. Önemli değişim 

geçiren toplumlarda bile yeniden üretilen ataerkil kodların, kadın bireyi hem 

sessizleştirdiği hem de aidiyet eksikliği yaratarak yersizleştirdiği ortaya çıkmaktadır.   

 

3.3 Sonuç 

Toplumsal cinsiyet bağlamında bireylerin sessizlik ve yersizlik deneyimleri 

birbiriyle yakından ilgilidir. Bireyin yaşadığı aidiyet eksikliği yersizliğine sebep 

olarak onu sessizleştirdiği gibi, bireyin kendisini içinde konumlandırdığı söylemler, 

sessizliği ve kendisini dünyada konumlandırmaya çalışması da yersizliğine sebep 

olabilmektedir. Bu yersizlik ve sessizlik deneyimleri ırk, ekonomi ve toplumsal statü 

gibi alanlarda belirli bir konuma gelmiş insanları da etkilemekte, özellikle geleneksel 

ataerkil kodlar bireyi böyle bir deneyime sürüklemektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde incelenen David Lurie karakteri ırkı, cinsiyeti ve 

ekonomik durumu dikkate alındığında geleneksel kodlara göre üstün bir konumda 

olduğu varsayılsa da, örneklerde gösterilmiş olduğu gibi yersizlik ve sessizlik 

deneyimleri yaşamaktan azade olamamıştır. Toplumsal cinsiyet normları 

çerçevesinde bakıldığında David, erkekliğinin kendisinden istediği var sayılan 

“arzularının peşinden koşabilme” edimini yerine getirmiştir. Arzuları ve kendisini 

konumlandırdığı kurmaca eserlerin söylemleri David’in hayata gerçekçi bir şekilde 

bakabilmesini engellemiş ve yersizlik deneyimlerine sebep olmuştur. Yaşadığı 

yersizlik deneyimleri aynı zamanda David’in sessizliğine de sebep olmuştur.  

İkinci bölümde incelenen karakter Lucy babası David’e göre daha gerçekçi 

olmasına rağmen ait olmadığı bir yerde kalmaya çalışarak yersizlik deneyimleri 

yaşayan birisi olarak karşımıza çıkmıştır. Güney Afrika’nın değişen düzeninde 

beyaz, lezbiyen ve yalnız bir kadın olarak kırsal alanda kalması Lucy’nin gerek 

sessizliğine gerekse yersizliğine sebep olmuştur. Lucy, başından geçen tecavüzü 



100 
 

şikâyet etmeyerek tek amacının, herhangi bir felsefe ya da ideoloji takip etmeden 

burada kalmak olduğunu söylemiştir ve bu da onun yaşamakta olduğu yersizlik 

deneyimine işaret etmiştir. Toplumsal cinsiyet bağlamında daha geniş bir çerçeveden 

bakıldığında Lucy’nin yaşadıkları tarih boyunca sessizleştirilmiş kadın 

deneyimlerine ve bu deneyimlerden dolayı bireyin yaşadığı yersizliklere dikkat 

çekmiştir.  

İncelenen karakterlerde de görüldüğü gibi yersizlik ve sessizlik deneyimleri 

birbirleriyle yakından ilgili bir şekilde bireyleri etkileyen unsurlar olarak karşımıza 

çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet kodları belirli bir konuma gelmiş olmasına rağmen 

bireye bu deneyimleri yaşatmaya devam etmektedir.  

Bireylerin yalnızca sessizlikleri değil, hangi durumlarda neden ve nasıl 

konuştukları, kendilerini bu konuşmalarda ve kullandıkları söylemlerde nasıl 

konumlandırdıkları da önemli noktalar olarak karşımıza çıkmıştır. Benzer şekilde 

bireyin yaşamakta olduğu yersizlik deneyimleri de kendisini nasıl konumlandırdığına 

ve sessizliğine etki etmektedir. Dolayısıyla kullanılan söylemler, konuşma, sessizlik,  

aidiyet sorunları ve yersizlik toplumsal cinsiyet bağlamında birbirleriyle yakından 

ilgili hususlardır ve hepsi birbirinin hem sebebi hem de sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada J. M. Coetzee’nin Düşman ve Utanç adlı romanlarındaki 

sessizlik ve aidiyet eksikliği temaları karakterler ve deneyimleri üzerinden, toplumsal 

cinsiyet odak noktasına alınarak incelenmiştir. Aynı yazarın bu iki eserinin 

seçilmesindeki en büyük etken içinde barındırdığı konu ve karakterlerle eşitsizlik 

ilişkilerinin toplumsal cinsiyet boyutunun yanı sıra farklı zaman ve yerlerdeki ırksal, 

ekonomik, sınıfsal gibi çeşitli örneklerini de sunmasıdır. Bu çalışmada öncelik 

ataerkil sistemin etkilerine ve toplumsal cinsiyete verilmekle beraber, sözü geçen 

diğer eşitsizlik ilişkilerine de değinilmiştir.  

Söz konusu eşitsizlik ilişkilerinde bireylerin konuşmaları, sessizlikleri, söyleme 

olan uzaklıkları ve bunlarla yakından ilgili olarak yaşadıkları aidiyet eksikliği ve 

yersizlik deneyimleri ortaya konmuştur. İkinci ve üçüncü bölümlerde örneklerle 

gösterildiği gibi bireylerin sessizlikleri, konuşmamaları, sistem tarafından konuşamaz 

duruma getirilmeleri, bilinçli bir tercih olarak sessiz kalmaları ve bunun gibi 

konuşma ve sessizlikle ilgili deneyimleri aidiyet eksikliği ve yersizlik hislerine de 

sebep olmaktadır. Benzer şekilde bu hisler aynı zamanda bireylerin sessizliklerine de 

yol açabilmektedir. 

Çalışma boyunca karakterlerin yaşadığı sessizlik ve aidiyet eksikliği 

deneyimleri bir arada incelenmiştir. Zira söz konusu deneyimler birbirine içkin bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Kadın ya da erkek, siyah ya da beyaz her birey farklı 

oranlarda ve şiddetlerde bu deneyimleri yaşamaktadırlar. Bu farklılığa rağmen bu iki 

deneyimin birbirlerine olan yakınlığı söz konusu romanların ve karakterlerin aynı 

çalışma içerisinde incelenmesine olanak sağlamıştır.  

Bunun yanı sıra incelenen romanlar gerek yazıldıkları farklı dönemler, gerekse 

karakterlerdeki çeşitlilik bakımından söylemin ve dilin bireylerdeki şekillendirici 

etkisini açıklamak için önemli örnekler sunmuştur.  Çalışmanın birinci bölümünde 

bahsedildiği gibi kişiliğin söylemsel inşası ve bununla ilişkili olan ideoloji ve 

performatiflik gibi kavramlar bireylerin hayatlarında önemli bir etkiye sahiptir. 

Bireyin doğumundan itibaren dil ile kişiliği şekillenmeye başlamakta, söylem ve 

söylemin çeşitli araçlarıyla beraber bireyler hayatlarında belirli şekillerde 
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konumlandırılmaktadır. Söylem ve dil bir arada işleyişlerinde bir taraftan bireylerin 

belirli koşullarda konuşmasını salık verirken, diğer tarafta paradoksal olarak bu 

söylem içerisinde sessizleştirilmelerine, bununla yakından ilgili olarak sosyo-kültürel 

anlamda düzenden dışlanmalarına sebep olmaktadır.  Söylem, bazı bireylere belirli 

konular hakkında konuşma alanı yaratırken, bazılarını dışarıda bırakarak işleyişini 

sürdürür. Burada bireylerin ırkı, toplumsal cinsiyetleri ve toplumsal, ekonomik, 

sınıfsal statüleri önemli bir rol oynar. Bu alanlardaki eşitsizliklerin bir araya 

gelmesiyle beraber bazı bireyler bahsi geçen sessizlik ve aidiyet eksikliği 

deneyimlerini yaşarlar.  

Tüm bu süreçler içinde, dil ve söylem şekillendirici etkileriyle kişiliğin 

inşasında önemli bir rol oynamaktadır. Hans Bertens yapısalcılık sonrası düşüncenin 

özne ve dil ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtir: 

 

Yapısalcılık sonrası düşünürler, öznenin büyük ölçüde dilbilimsel ve kültürel yapıların ürünü 

olduğunu kabul ederler. … Dahası, yapısalcılık sonrası düşünürler için bütün yapılar esasen 

sabit olmadığından ve kelimenin gerçek anlamıyla sonsuz anlamlandırma zincirinin içerisinde 

yalnızca geçici düzenlemeler olduğundan, özne de, geçici bir düzenlemedir – sürekli olarak 

kesintiye uğratılan bir anlam akışı. Sabit görünüyorsak da bu sabitlik yalnızca görünüştedir. 

Gerçekte biz de esasen değişken ve dil gibi merkezsizizdir. Merkez olmadığından, yapı da 

yoktur; çelişkili parçalardan oluşmuşuzdur. (Bertens, 2008: 106-7) 

 

Kişiliğin dil içerisinde merkeze ait olmadan oluştuğunu belirtmek özellikle önemli. 

Bu da öznenin dil gibi akışkan olan doğasına vurgu yapmamıza olanak sağlar. 

Akışkan olan bu özne, dil içinde şekillenerek varlığını sürdürmeye çalışsa da, dilden 

etkilendiği için bu varlık tam olarak arzu ettiği şekilde vücut bulamayacaktır. Bunu 

bireylerin konuşma edimlerine de uygulamak mümkündür. Birey bir şekilde 

konuşuyor olsa da, dilin bu şekillendirici etkisinden dolayı ve tam da kişiliğinin sabit 

olmayan doğasından ötürü varlığını tam olarak yaşayamayabilecektir.  

Toplumsal cinsiyetli özneler, ya da daha genel olarak söylemek gerekirse, 

özneler, inşa edilmiş kimlikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu inşanın temel yapısı 

da dildir: 
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[Lacancı ve Foucaultcu yaklaşımlar] özneyi bir inşa olarak görürler. Her ikisi de öznenin 

dünyaya bütün doğasının ve kapsamının embriyonik formu içinde saklanarak gelmediğini 

söylerler. Öznelik insan bağlamını oluşturan ilişkilerce ortaya çıkmaktadır. … Ayrıca her iki 

yaklaşım da bu bağlamın bireyi oluşturduğu temel mekanizmayı dil olarak gösterirler 

(Mansfield, 2000: 51-2). 

 

Bu yorumda da görüldüğü gibi öznenin oluşumu dil ile gerçekleşmektedir. Bunun 

yanı sıra söz konusu düşünürlerin özneyi bir inşa olarak görmeleri de altının 

çizilmesi gereken bir başka noktadır. Zira bu inşa, dil ile ve dil içerisinde oluşan bir 

yapı olarak karşımıza çıkmakta ve kuşkusuz dilden çokça etkilenmektedir. 

Konuşmak, bir konu hakkında görüş bildirmek, yaşadığı deneyimi anlatmak, 

kendini ifade etmeye çalışmak ve yazmak bireye belirli bir iktidar konumu veren, 

tarihe not düşmesini sağlayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 

çalışma boyunca incelenen karakterlerin yaşadıkları sessizlik bunun tam tersi bir 

şekilde, karakterlerin iktidar konumundan uzaklaşmalarına sebep olan ve dahası 

onların var olan baskın sistemden de dışlanmalarına yol açan bir husus olarak ortaya 

çıkmıştır. Karakterler içinde bulundukları sosyo-kültürel düzende, başta toplumsal 

cinsiyetleri sebebiyle, ama bununla sınırla olmamak üzere ırklarından, mesleki 

yaşantılarından, cinsel/duygusal deneyimlerinden, ekonomik ve sınıfsal 

konumlarından dolayı kendilerini ifade edememişler ya da bu konuda 

engellenmişlerdir. Adeta kısır bir döngü gibi, bireyin bu şekilde engellenmesi yine 

kendini ifade edememesi şekline bürünerek bireyin konuşamamasına yol açmıştır.  

Ataerkil sistem her bireyi farklı şekillerde ve oranlarda etkiler. Bunun yanı sıra 

ataerkil sistemin diğer eşitsizlik biçimleriyle bir arada işleyişinin ortaya konulması 

da önemlidir. Ataerki, diğer eşitsizlik ilişki ve sistemleriyle beraber, zaman ya da 

mekân göz etmeksizin işleyişini sürdürerek, öncelikle ve şiddetli bir şekilde 

kadınları; aynı oranda olmasa da bazı durumlarda erkekleri de olumsuz olarak 

etkilemektedir.  

Ataerkil sistemin yaratmış olduğu ezme-ezilme ilişkisi tarih boyunca kadınları 

ikincil insanlar olarak görmüş, haklarını yok saymıştır. Toplumsal cinsiyetlerinden 
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dolayı Batı felsefesinin dil içerisinde oluşturulan ikili karşıtlıklarında hep negatif ve 

öteki konumunda olan kadınların yaşadıklarının önemsizleştirilmesi, 

konuşamamaları, konuşma haklarının ellerinden alınması da bunun bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zira erkekler konuşabilen, bu yetiye sahip, dolayısıyla aktif 

bir konumda oluyorken; kadınlar sessiz ve konuşmaması gereken, pasif insanlar 

olarak görülmüştür. 

Edebiyata baktığımızda da uzun yıllar boyunca kadınların yazdıklarının 

görünürlüğünün olmadığı, dolayısıyla seslerinin ve deneyimlerinin yok sayıldığı 

ortaya çıkmaktadır. Ataerkil sistem içerisinde erkek yazarlara bu anlamda öncelik 

verilirken, kadınlar toplumsal cinsiyetlerinden dolayı yazma alanından 

dışlanmışlardır. Kuşkusuz bu da kadın ya da erkek bireylerin edebiyat eserlerinde 

yalnızca erkek bakış açısıyla resmedilmesine sebep olmuştur. Bunun kadınlar için 

doğurduğu en önemli olumsuzluklardan birisi kadınların yanlış ya da eksik bir 

şekilde gösterilmesidir.  

Söz konusu bu durum ikinci bölümde Susan Barton’ın yaşadıkları odak 

noktasına alınarak incelenmiştir. Adada yaşadıklarının duyulmasını ve okunmasını 

isteyen Barton, kadın olduğundan ve ataerkil sistemde öyküsünü kendisi 

yazamayacağı için erkek bir yazara ulaşmaya çalışmaktadır:  

 

Susan’ın edebi alandaki güvensizliği – ataerkil bir toplumda büyüyen, erkeklere verilen sosyal 

ve eğitimle ilgili olanaklardan mahrum bırakılmış, kalemi ellerine almaya cesaret ettiklerinde 

doğal olmadığı düşünülerek alay edilen – birçok 18. yüz yıl kadınının durumunu temsil eder. 

… Bu yüzden Susan’ın sessizleştirilmesi yaygın tarihsel ve kültürel bir meseleyi hatırlatır. 

Toplumsal cinsiyetinden dolayı sessizliğe mahkûm edilen Susan, öyküsünün dünyaya 

ulaştırılması için daha donanımlı olan erkeğe yönelmek zorundadır.  (Gallagher, 1991: 176-7) 

 

Susan Barton’ın, kendi deneyimlerini yazıya dökmesi için ulaştığı yazar Foe, onu bir 

kadın olarak yalnızca anne-kız ilişkisine hapsetmek istercesine ada hikâyesini küçük 

bir bölüm olarak yansıtmak istemiştir. Barton’ın bu konudaki mücadelesi dikkate 

değerdir, zira o, zamanının ataerkil rollerine karşı gelerek kendisinin dışlandığı 

yazınsal alanda kalmaya çalışmaktadır. Ancak adada yalnızca Robinson Crusoe ve 
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Cuma’nın bulunduğu klasik roman Robinson Crusoe’da görüldüğü gibi ada 

öyküsünden tamamen çıkarılmış, Roxana adlı romanın, hayatını cinsellik ve 

bedeniyle kazanan, çocuklarını unutan ve evliliği reddeden başkişisi olmuş; hem 

sessizleştirilmiş hem de bununla ilişkili olarak öyküsündeki yerinden edilmiştir. 

Kadınların sessizleştirilmesi ve var olan düzende aidiyet sorunları 

yaşamalarının bir başka sebebi de bedenlerinin denetim altına alınması yoluyla 

ortaya çıkmaktadır. Bunun en şiddetli ve travmatik örneklerinden birisi tecavüz 

fiilidir. Kadınların bedenlerine kendi istekleri haricinde nüfuz edilmekte, bu şekilde 

bir iktidar kurularak kadınlar baskı altına alınmaktadır. Bu da ezme-ezilme ilişkisinin 

önemli bir örneği olarak görülmektedir. Kadınların tecavüz deneyimlerini 

anlat(a)mamalarının bir sebebi, kuşkusuz yaşadıkları travmadır. Ancak bir diğer 

açıdan bakıldığında ataerkil sistem içerisinde sessizleştirilmelerinin söz konusu 

olduğunu söylemek mümkündür. Kadınlar, yaşanan bu deneyimin bulundukları 

sistemde anlatılmasının imkansız ya da anlamsız olabileceğini, anlatmanın 

yaşadıkları bu şiddetin giderilmesinde bir katkısı olmayabileceğini düşünüyor 

olabilirler. Bedenlerinin bu şekilde denetim altına alınmasının yanı sıra, bu şiddetli 

deneyimi hafızalarında saklayan ve sistematik bir biçimde sessizleştirilen yine 

kadınlar olmaktadır.  

Üçüncü bölümde incelenen Utanç adlı romanın Lucy Lurie adlı karakterinin 

yaşadığı tecavüz deneyimi de bu konuyla ilgili önemli bir örnek sunar. Aslında 

şehirde doğup büyümüş Lucy, ait olmadığı kırsal alanda kalırken tecavüze 

uğramıştır. Ancak sessiz kalarak bu suçu şikâyet etmemiştir. Sessiz kalmasının 

önemli bir sebebi bir tarafta bunu anlatmasının bir fayda sağlamayacağını düşünmesi, 

diğer tarafta ise anlatmasının burada kalmasını engelleyebilecek daha kötü sonuçlara 

yol açabileceğini düşünmesi olarak karşımıza çıkmıştır. Lucy, bir anlamda kırsal 

alanda kendine bir yer edinebilmek için tecavüzü anlatmamayı tercih etmiştir 

denebilir. Görüldüğü gibi yaşanan bu sessizlik ve aidiyet deneyimleri birbirlerine 

içkin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Ataerkil sistem, erkeklere büyük öncelikler tanımasına rağmen, belirli 

durumlarda onları da etkilemekte ve bu deneyimleri yaşamalarına sebep 
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olabilmektedir. Zira erkek bireylere de toplumsal cinsiyet bağlamında belirli roller 

dâhilinde hareket etmesi öğretilir, bu şekilde hareket etmeyen ya da edemeyen 

bireyler var olan baskın düzene uyum sağlayamama sorunu yaşarlar. Ayrıca dilin 

şekillendirici etkisi düşünüldüğünde, paradoksal olarak bireyi konuşturan dil ve 

söylem aynı zamanda bireyin sessizleştirilmesine de sebep olmaktadır. Çünkü bu 

konuşma tam olarak bireyin istediği şekilde değil, daha çok, yönlendirilmiş, 

kendisine sunulan sınırlı seçenekleri seçmiş yanılsamasıyla şekillenmektedir.  

Söz konusu bu sistemin bir de sömürgeci düzenle birlikte işleyişi 

düşünüldüğünde bireyin yaşadığı deneyimler daha ezici ve ağır olmaktadır. 

Sömürgeci sistem bireyin en temel haklarını elinden alarak, bireye ırkından dolayı 

ayrımcılık yaşatılmasına sebep olan bir düzen olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle 

bir durumda birey, erkek olsa dahi, beyaz hemcinslerine verilen birçok öncelikli 

konumdan yararlanamadığı gibi çok daha şiddetli ve ezici deneyimler yaşamaktadır. 

Erkek olarak, konuşamayan, konuşma hakkının elinden alındığı ve bir iktidar 

konumunu elde edemeyen birey, ataerkil sistemin ötekileştirdiği cinsiyet olan kadına 

daha çok yaklaşmakta, dolayısıyla toplum içinde kendisini tam olarak var 

edememekte ve bu da söz konusu deneyimlerin yinelenmesine sebep olmaktadır.  

Düşman adlı romandaki siyah bir erkek karakter olarak Cuma’nın yaşadıkları 

bu bağlamda ikinci bölümde incelenmiştir. Cuma, dili kesilmiş ve yalnızca 

Cruso’nun ona öğrettiği kadar İngilizce kelime öğrenmiş birisi olarak baskın 

söylemden uzaklaştırılarak, sessizleştirilmiştir. Irkından dolayı yaşadığı bu sessizlik 

aynı zamanda onu biyolojik cinsiyetinden de uzaklaştırmıştır; eril bir eylem olan 

konuşma edimini bir erkek olarak elde edemeyen Cuma’nın erkekliği de tehlikeye 

girmiştir. 

 Ataerkil ve sömürgeci sistemler, öncelikli olan beyaz erkeği de belirli 

şekillerde konumlandırmaktadır. Bireyden konuşması, bulunduğu alanda iktidar 

kurması, sömürgeci ve baskın olması gibi ezme-ezilme ilişkisinin ezen konumunda 

olan edimlerde bulunması beklenmektedir. Bunu reddeden ya da içinde bulunduğu 

eksiklik gibi hislerden dolayı yerine getiremeyen bireyler de hem tam bir sömürgeci 

olamamakta hem de erkeklikleri tehlikeye girmektedir. Burada dikkat edilmesi 
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gereken husus, birey sömürgecilik gibi ezici ve şiddet içeren bir edimi reddettiğinde 

ya da yerine getiremediğinde, toplumsal cinsiyetinin ona bahşettiği konumdan da 

olmaktadır. Dolayısıyla bu eşitsizlik ilişkileri birbirine bağlı bir şekilde işlemektedir.  

İkinci bölümde incelenen Düşman romanından Cruso karakteri buna iyi bir 

örnek oluşturmaktadır. Cruso var olan baskın söyleme uyum sağlayamamış, 

sömürgeci ve ataerkil sistemin kendisinden beklenenleri tam olarak yerine 

getiremeyen, adadaki deneyimlerini anlatmak istemeyen ve dahası adadaki 

yaşantısını anlamlı kılabilecek hiçbir şey yapmayan biri olarak selefi Robinson 

Crusoe’dan çok farklı bir şekilde karşımıza çıkmıştır. 

Bireyin erkek olması ve mesleki, ırkla ilgili, sınıfsal, ekonomik durumunun da 

hiyerarşik ilişkide olumlu konumda olması ataerkil sistemde sessizlik ve bulunduğu 

duruma tutunamama, bir yere ait olamama deneyimlerini yaşamasını 

engellemeyecektir. Bireyden toplumun bekledikleri, kendisini var olan düzende bir 

erkek olarak tanımlama ve konumlandırma ihtiyacı/gereği, yaşadığı eksiklik, 

doyumsuzluk ve başarısızlık hisleri bu deneyimleri perçinleyecektir. Bu durumda 

bireyin içinde bulunduğu toplumsal konumlar birbirini etkileyen şekilde ortaya 

çıkacaktır. Örneğin bireyin mesleğinde yaşadığı olumsuz bir durum, onun baskın 

düzenden uzaklaşmasına, kendisini düzene alıştıramamasına sebep olabilecektir ve 

bu da bir erkek olarak toplumsal cinsiyetinin kendisinden beklenenleri yerine 

getirememesine yol açacaktır. 

Üçüncü bölümde Utanç romanındaki David Lurie karakteri bu bağlamda 

incelenmiştir. David, yaşadığı mesleki, duygusal, cinsel, sosyal problemlerden ötürü 

sorunlar yaşamış, bilinçli olarak kendisini içine attığı sessizlik sonucunda ait 

olmadığı bir yer olan kırsal alana, kızının yanına gitmiştir. Burada da toplumsal 

olarak kendisine verili konumundan uzaklaşmış, konuşuyor olsa da tam olarak 

kendini ifade edemez bir duruma gelmiştir.  

Ataerkinin erkekleri de belirli şekillerde etkilediğinin örneklerle ortaya 

konulması önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede erkeklerin de 

öncelikli konumlarını sorgulamaları, bu konumun yapıntılığının ve ne kadar soyut ve 

sağlam olmayan bir temele dayandığının vurgulanması gerekiyor. Tüm bunlar, 
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erkeklerin “doğal olarak” işgal etmiş oldukları birincil rollerine ve bundan 

yararlanıyor olmalarına rağmen, sistemin er ya da geç kendilerine de olumsuzluklar 

sunduğunu görmelerinin gerektiğinin bir göstergesidir. Zira ataerkil sistem diğer 

eşitsiz sistemlerle öylesine düzgün işlemektedir ki, erkekler de kendilerine verili bu 

konumu genellikle içselleştirebilmekte ve kendilerine verili olan iktidar konumunun 

ne kadar sallantılı bir zeminde olduğunun farkına varamayabilmektedirler. 

Kuşkusuz ki ataerkinin erkekleri de belirli durumlarda etkilediğinin 

söylenmesi, erkeklerin bu sistemdeki öncelikli konumlarından faydalanmadığı 

anlamına gelmiyor. Dahası söz konusu bu durum erkekleri ezilen konumuna da 

getirmiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, ataerkinin erkeklerden de 

belirli şekillerde hareket etmesini bekleyerek, onları sınırlandırıyor olduğudur. 

Dolayısıyla, çalışma kapsamında ele alınan sessizlik teması bu şekilde 

yorumlanabilir. Ataerkil sistemde erkek birey, konuşması gereken, baskın ve aktif 

olarak resmediliyor; bu tanıma uymayanlar ise toplumsal düzenden dışlanıyor.  

İncelenen roman karakterlerinden de görüldüğü gibi ataerkil sistem sınıfsal, 

ırksal, ekonomik ve toplumsal diğer eşitsizlik ilişkileriyle birleştiğinde zaman ya da 

mekân gözetmeksizin bireyleri farklı şekillerde ama hep olumsuz etkilemektedir. Dil 

ve söylem de bu anlamda bireylerin kişiliklerinin oluşumunda önemli roller oynadığı 

için söz konusu bu eşitsizlik ilişkilerinin yaşanmasında önemli yere sahip yapılar 

olarak ortaya çıkmıştır.  

Çalışma bağlamında özellikle değinilen toplumsal cinsiyet kodları, kişiliğin 

söylemsel inşası sürecinde bireyleri çeşitli şekillerde konumlandırmakta; ne zaman, 

ne şekilde, ne hakkında konuşacaklarını sınırlamakta ya da onları tamamen 

sessizleştirebilmektedir. Bu düzene uyum sağlayan ya da sağlayamayan her birey 

bazı durumlarda konuşabiliyor olsa dahi, dilin ve söylemin incelikli işleyişinden 

dolayı paradoksal bir şekilde sessizleştirilmekte, bu da bireylerin aidiyet eksikliği 

yaşamasına sebep olmaktadır. Benzer şekilde bireyin soyut ya da somut yaşamakta 

olduğu aidiyet eksikliği deneyimleri de düzene uyum sağlamasında sorunlara yol 

açabilmekte ve yine sessizleştirilmesine sebebiyet vermektedir. 
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