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Giriş 

Erotizm ve politika rahatsız edici bir çift gibi göıünebilir. 
Genelde politik lnırumlann erotik olarak tasvir edilebileceğini 
düşünmeyiz. Hobbes'un Levtatbarı adlı kitabının resimleme
lerinde erkek bir hükümdarın vücudundan tebasının küçük 
vücutlarının çıkmakta olduğunu görürüz, ancak bu resimde 
erotizmden en ufak bir iz bile yoktur. Ancak, politik. örgüt
lenmenin bir viicut olarak düşünülme�i bile konunun erotik 
çağrışımlara açık olduğunu göstermektedir. Avrupa tarihinde, 
kralın vücudunun sihirli özellikleri olduğu görüşü, krallık ku
rumunun politik imgelerinde erotizme yakınlık potansiyelini 
arttırmaktaydı. Kalıtımsal monarşi tüıü bir hükiimetin altında 
meşru bir hükümet kurulabilmesi kralın vücudunun erotik iş
levine bağlıydı ve tabii ki kraliçenin vücudunun da bu işleve 
uymasına. Politik konuların açıkça tartışılmasından önceki 
yüzyıllarda bu iki vücudun işlemesi, yani kralın ve kraliçenin 
üreme işlevleri, kaçınılmaz olarak büyük bir politik öneme 
sahipti. 

Politik bünyenin erotizmi kral ve kraliçenin vücutlarının 
ötesine de ulaşmaktadır. Aristokratların vücutları genelde po
litik bünyenin sağlığını yorumlamaya yarayan göstergeler ola
bilmişti. Sağlık kavramı aynı zamanda toplumsal yaşamın sağ
lığına ilişkin bir metafor haline de gelmişse, rezilliklere bat
mış bir aristokrasi halkın saygısına layık olmayı daha fazla 
sürdüremez. Genel sağlık k-urallarına ilgi, aristokrasiden diğer 
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toplumsal sınıflara yayılmıştır, ancak kadınlar bu tür tartışma
larda hep özel bir rol oynamıştır. Krallık soyunun yasallığı 
nasıl kraliçenin saflığına bağlıysa, bir toplumsal sınıfın sağlığı 
da kadın üyelerinin güvenirliğine bağlı olmuştur. 

Avrupa tarihinin büyük bir bölümünde, güç erkeklerin 
alanı olarak düşünülegelmiş, bu alanda kadınların konumu 
hep belirsiz olmuştur. Erkekler, kadın vücutlarını aracı olarak 
kullanmaksızın birbirleriyle politik ve toplumsal olarak ilişki 
kuramanuşlardır. Toplumsal ve politik düzen kadınlar olmak
sızın yeniden üretilemez, ancak kadınlar kamu işlerine, yani 
politikaya el attıkları anda "tehlikeli" görülmüşlerdir. Bu özel
likle Fransa'da geçerli olmuştur. 

Fransa'da kadınlar kralın kansı veya anası olarak danış
manlık görevi yüklenebilmelerine karşın, İngiltere'deki gibi 
asla özerk "kraliçe" olamazlardı. Ancak, bu kitaptaki deneme
lerin de gösterdiği gibi, kadın vücutlarının kendi temsil gücü 
vardı. Kadın vücudu çocuk beslemeyi veya yozlaşmayı temsil 
edebilir, isteğin gücü veya hükmetme gereksinimi, yahut da 
yeni bir düzenin vaadi veya eski bir düzenin çürümesLyerine 
geçebilirdi. Doğuıma yetisinin kendisine verdiği güç nedeniy
le sahip olduğu özel konum, kadının sanat ve edebiyatta çok 
sesli temsil edilmesini sağladı. 

Kadın vücudunun. çok yönlülüğü özellikle onsekizinci ve 
ondoh.llzuncu yüzyıllarda çarpıcı olmuştur. Bu yüzyıllar Av
rupa politikasında büyük yeniden yapılanmaların çağı ol
muştur: Demokratik ve kitlesel politikanın doğuşu bu dö
neme rastlar. Bu değişikliklerin yanısıra "kadının yeri" ile il
gili bir dizi sorgulamalar da gündeme gelmiştir. Bu kitapta
ki denemeler, Fransa'da bu kritik dönemdeki vücut politikası
nın erotizmini tartışmaktadır. Kitap tek ülke üzerine odaklaş
mayı yeğlemektedir çünkü birbiriyle yakından ilgili bir dizi 
soruna disiplinler arası bir yaklaşım getirmeyi amaçlamakta
dır. 
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Bu odaklaşmayı haklı göstermek için disiplinlerarası çalış
malara duyulan gereksinimi ileri sürmek yeterli ama Fransa 
üzerine odaklaşmamızın aynı zamanda önemli tarihsel ne
denleri de var: "Kanm alanında kadının rolü" tartışması özel
likle Fransa'da, çok ileri düzeydeydi; Fransız Devrimi vücut
politika kavramlarının büyük ölçüde yeniden düşünülmesini 
sağladı; ondoh.'l.ızuncu yüzyıl Fransız sanat ve edebiyatı, cinsi
yet sınırlan ve bW1lann güç ilişkilerindeki rolünü Batı dünya
sında gündeme getirdi. Bu nedenlerle Fransa, siyasal bünye
ye ilişkin kavramlar ve bunların erotizmle ilişkisi konusunda 
Avrupa'da oluşmuş düşüncelere model oluşturabilir. 

Erotizm ilk bakışta tarih-üstü bir kavram gibi görünebilir, 
çürikü erotik yapıtlar bilinen tüm zaman ve uzamlarda varol
muştur. Ama onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyıllarda por
nografi, "erotik" kategorisinden kesinlikle ayrışmaya başladı. 
Onsekizinci yüzyılda sözlükler "erotik" sözcüğünü "aşkla ilgili 
olan" diye tanımladılar. Encyclopedie' ye göre (1751-80, 4. 
bölümde Vivian Cameron'un sözünü ettiği eser) "erotik" söz
cüğünün aynı zamanda "deliryum" (hezeyan) ve "bedensel 
arzuların normalden fazla olması" anlamları da vardı. "Por
nografi" sözcüğü Encyc!opedie' de veya diğer onsekizinci 
yüzyıl Fransız sözlüklerinde yer almamaktadır. Ancak, 
ı 769'da Retif 'de la Breronne yarı roman, yan ahlaksal metin 
sayılabilecek uzun bir eser yayınladı. Adı Pornograpbe olan 
bu eserin alt başlığı anlamlıydı: Idees d'un honnete hornme 
sur un projet de reglement pour !es prostituees, propre a 
prevenir !es malheurs guroccasionne le publicisme (aslında 
italikle yazılmıştır) des femmes, avec des notes historigues et 
justifieatives.2 Retif "pornografi" sözcüğünün Yunanca aslı 
olan "fuhuşla ilgili yayın" anlamıyla oynamaktaydı ve bunu 
onsekizinci yüzyılın "kanm alanında kadın" (le publicisme 
des femmes) sorununa bağlıyordu. Ancak ondokuzuncu yüz
yılın başlarında (1830'larda ve 1840'larda) sözlükler "pornog-
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rafi" sözcüğünü "müstehcen olan" ve özellikle de "halkın tü
ketimine sunulmuş müstehcen yayın" olarak tanımlamaya 
başladılar. Retif'in bu terimi ilk kullanması da böylece günü
müzde gözden kaçan "modem pornografi kavramının geliş
mesi" ile "onsekizinci yüzyıla ait kadının kamu yaşamına katı
lımı" arasındaki bağlantıyı açığa çıkarmaktadır. 

Modem pornografinin kaynaklarını tarihsel açıdan incele
yen pek az çalışmadan biri olan eserinde Walter Kendrick; 
pornografinin modem kavramının ortaya çıkışını, onsekizinci 
yüzyıl sonu ve ondokuzuncu yüzyıl başında bir araya gelen 
birbirinden çok farklı iki akıma dayandırmaktadır: Pornogra
fik olarak sınıflandırılan nesneler için "gizli müzeler" kurul
ması ve fuhuşla ilgili ortaya çıkan pek çok yazı. Kendrick, 
gizli müzelerin, müstehcen malzemenin tüketiminde dikkatli 
bir denetim sağlamak üzere, alt sınıf ve kadınları dışlayacak 
şekilde yapılandıklarını söylemektedir. Bu müzeler, kilitli 
odalar veya kataloglanmamış derlemeler şeklinde olabiliyor
du. Okur yazar oranının artıp, eğitimin yaygınlaşmasıyla kla
siklerin "temizlenmeleri" bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle 
Anglo-Sakson dünyasında yaygin olan bu uygulama onseki
zinci yüzyılın başlarında ortaya çıktı, ondokuzuncu yüzyıl bo
yunca yaygınlaştı ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında da orta
d�n kaybolmaya başladı. Böylece, müstehcen olanın açıkça 
ortaya dökülmesi, "her şeyin herkese gösterilme olasılığının 
doğması113, engellerin, katalogların, yeni sınıflandım1aların ve 
sağlık amaçlı sansürün ortaya çıkmasına neden oldu. Bu an
lamda, kategori olarak pornografinin doğuşu, 1..'iiltürün de
mokratikleşmesi tehlikesine karşı yanıt olarak ortaya çıkmıştır 
denebilir. Bu kültür demokratikleşmesi, kadının kültür tüketi
mine katılmasıyla oluşmaktaydı. 

Bu kitaptaki denemeler özellikle pornografinin erotizm
den ayrışmasının tarihçesini sorgulamak amacıyla yazılmış 
değildir. Bu tarih henüz yazılmayı beklemektedir. Denemele-
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rin erotik ve pornografik arasında kesin bir sınıf ayrımı ta
nımlama gibi bir amacı da yoktur. Aslında bu ikisi arasında 
ayrım yapabilmenin güçlüğüne işaret etmektedirler. Amacı
mız bir anlamda ondokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan,,erotik 
ve pornografik kategorilerini sabitleyen durağanlığı dağıtmak 
ve bunu yaparken de erotik (veya pornografik) olanla, politik 
olan arasındaki ilişkiyi ortaya koymakur. Erotizm ve politika 
arasındaki bu olası bağlanunın merkezinde de "kadının yeri" 
sorusu bulunmaktadır. 

Bu kitabın yapısı oldukça basit ve dolambaçsızdır. Kitap, 
onsekizinci yüzyıl, Devrim ve ondokuzuncu yüzyıl sonu ol
mak üzere üç ana bölümden oluşmakta, her bölümde de üç 
deneme bulunmaktadır. Bu üç denemenin biri sanat tarihçisi, 
biri edebiyat eleştirmeni, biri de tarihçi tarafından yazılmışur. 
F�nsa'da erotizm ve politika arasındaki değişen ilişkileri tüm 
geçmişiyle sergilemeyi amaçlamadık çünkü bu konuda her 
boyutu taruşmayı olası kılacak kadar eser yayınlanmadı. Fa
kat umarız yapuğımız bu çalışma ile bu çalışma alanı ve her 
disiplinin odaklandığı bÖlgelerin sınırlarını aşan bir dizi birbi
riyle ilişkili sorun belirlenmiş olur. 

Burada sunulan denemelerin eldeki konunun sınırlarını 
aşan bir yöntemsel önemi bulunmaktadır. Biz uzmanlar ge
nelde kendi uzmanlık alanımıza hapsolup, yalıulrnış bir şe
kilde çalışırız. Değişik disiplinlerden uzmanların birbirine pa
ralel çalışmalarını birbiriyle çakışır şekilde yan yana getirerek, 
kiiltür araşurmalan konusunda geniş çerçeveli sorulara ilgiyi 
canlandırmak istemekteyiz. Aynca, kadın vücudun temsiline 
odaklanan bir çalışmanın böyle birçok disiplinli yaklaşımı 
özellikle gerektirmesi rastlanusal değildir. Kadınlar pek çok 
çalışma konusunun merkezinde değil kenarındadır. Fakat fe
minist h."Urama duyulan ilgi bu denemelerin yazarlarını kadı
nın güç ilişkilerinde (belirsiz de olsa) merkezi bir rol oynadı
ğı yollan araştırma yönünde yüreklendirmiştir. Bu güç ilişki-
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leri politikanın kendisinden, Art Nouveau akımındaki kadın 
sanatçıların eylemlerine ve hatta roman ve resimlerdeki cinsi
yet ilişkilerine kadar geniş bir çerçeveyi içermektedir. 

Çok disiplinli yaklaşımın olanakları onsekizinci yüzyılı an
la tan üç bölümde açık biçimde görülmektedir. Bu üç bölü
mün her biri kendi iç disiplininin kurallarını çiğnemeyi de 
içermektedir. Bir sanat tarihçisi olan Mary Sheriff, onsekizin
ci yüzyıl sütannelik kurumunun toplumsal tarihçesini kul
lanarak Fragonard'ın en ilginç resimlerinden birinin yeni bir 
"okumasını" geliştirmektedir. Bir edebiyat eleştirmeni olan 
Anne Deneys, Laclos'un unlü romanını açıklamak için politik 
ekonomi benzetmesinden yararlanmaktadır. Bir tarihçi olan 
Sara Maza ise Devrim öncesi Fransiz politikasının durumu
nu aydınlatabilmek için, "Elmas Kolye Olayı" kitapçığındaki 
retorik stratejileri gözler önüne sermektedir. Her üç bölümde 
de, çok değişik yöntemler aracılığıyla onsekizinci yüzyılda 
kadın vücudunun yeriyle ilgili yeni duyarlıkları gözlemleyebi
liriz. 

Bu duyarlıkları anlamanın en iyi yolu onları kadın ve ge
nel kamu alanlan bağlamında değerlendirmektir. Joan I.andes 
bir süre önce Jürgen Habermas'ın eserlerini temel alarak bu 
sorun üzerinde bir çözümleme geliştirmiştir. l.andes'e göre, 
onsekizinci yüzyılı inceleyenler, kadınların kanm yaşanun
da ve özellikle de' salonlarda oynayabildikleri önemli rol üze
rinde durmuşlardır. Montesquieu, kadının cinselliğini kullana
rak kanm olaylarını etkilemesi konusunda uyarıda bulunmuş, 
Rousseau bir adım ileri giderek kadının toplum huzurunda 
kendini öne çıkarmasını yererek, bunun erkek erdemi üze
rindeki yıkıcı etkisini kınamıştır.4 Aydınlanma çağı'nın bü
yük düşünürleri de böylece kadın erotizmi ve politika ara
sında ilişki kurmuş ve kadın erotizminin politika için önemli 
bir bozulma kaynağı oluşturduğunu söylemişlerdir. Kadın 
erotizmi "özel" ve "kamuya açık" arasındaki sınırlan belirsiz-
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leştirdiği için özellikle rahatsız edici olmuştur; erotizm temel
de özel olan bir şeyin kamu alanına saldırısı olarak kabul 
edilmiştir. 

Ancak Montesquieu ve Rousseau'nun gözlemlerinde Lan
des'ın kayda değer -çözümlemesini yaparken gözden kaçırdığı 

garip bir durum vardır: Erotizmin toplumsal etkilerinin kınan
ması genellikle erotik bir şekil alırdı. Bu Montesquieu'nun 
durumunda iyice açıktır: Saraydaki yaşamı birinci tekil şahısla 
Ôzbek'in kanlan ve harem ağalarının mektuplarını kullanarak 
uzun uzun anlatan Acem Mektuplan, özde çok erotik bir ki
taptır. Montesquieu kitabı hiç değilse kısmen tahrik etmek 
amacıyla yazmıştır. Rousseau'nun eserleri de kadınların açılıp 
saçılmalarını yermek amacıyla yazılmasına karşın, kadın du
yarlıklarını anlatan, erotik potansiyeli olan kitaplardı. M.d' 
Alembe111e Tiyatro Üzerine Mektup adlı eserindeki en yakıcı 
bölümler bile çok belirsizdir çünkü kadınların güçlerini yü
celtir. 

Mary Sheriff'in denemesi sütanneliğin yerildiği Rousse
au'nun eleştirisiyle Fragonard'ın aynı konuda tablosunu (Süt
anneyi Ziyaret, 1775] yan yana getirerek bu tür sorunların yü
reğine parmak basnuştır. Rousseau, yeni bir evcilik progranu
na uygun olması içirı "doğal" kadınların kendi çocuklarını 
emzirmeleri konusunda ısrar etmişti .. Bu ·program daha er
demli bir politik düzenin kurulmasına bağlanmıştı. Frago
nard'ın resmi de benzer konulara işaret etmek istemekle bir
likte, bu yalın mesajın altında farklı mesajlar bulunmaktadır. 
Resimdeki anne "iyi" veya "kötü" kavramlarının ötesinde ero
tiktir. Üstelik hem resmin kompozisyonunun merkezindedir 
hem de başu;n göğsüne dayamış, biraz efemine görünüşlü 
kocasından daha hakim görünmektedir. Resmin tasarımı din
sel, tapınma ve erotik gösteri arasında bölünmüş gibi dur
maktadır ve koca doğal annenin kollarında garip bir şekilde 
bebeğin yerini almıştır. 



14 Erotizm ve Politika 

Böylece Fragonard'ın tablosu kadının nasıl olması gerekti
ğini ve davranış biçimlerini çağının eleştirel çerçevesi içinde 
sorgulamaktadır. Ancak bunu son derece belirsiz bir yöntem 
kullanarak gerçekleştirmekte ve bu yöntem erkeklerin rolünü 
de sorgulamaktadır. Sosyopolitik ve temsill olan bu belirsizli
ğin merkezinde erotik annenin vücudu bulunmaktadır. Tab
lo, içerdiği şehvet, yapaylık ve yapısındaki opaklık nedeniyle 
Rousseau1nun nefret ettiği ve kadınların kamu yaşamına kaul
masıyla oluşan yozlaşmış ve efemine toplumu aynen yarat
maktadır. 

Anne Deneys Tehlikeli İlişkiler adlı eserdeki kişilerin ara
sındaki ilişkileri düzenleyen alışveriş sistemi üzerinde odak
laşmaktadır. Bu sistemde öyküler, söz vermeler ve anlaşmalar 
yer almakta ve bunların her biri erkekler arasında bir kadının 
el değiştirmesini temel almaktadır. Deneys "çapkın• romanın
da" üç düzeyde alışverişi ortaya çıkarmaktadır: Ekonomik, 
ahlaki ve dile. dayanan alışveriş. Çapkınlar dünyasının ekono
mik düzeninde kadın "mal" işlevine sahiptir; bu mal sürekli 
dolaşımdadır ve bu dolaşım erkeğin ününü (yani anaparasını) 
arrunr. Ahlaki düzeyde ise, çapkınlar bedensel tehlikelerden 
uzak durmak yöntemi geliştirmeyi varoluş nedenleri olarak 
görürler. Ancak kendi sevgi ve tutkularından uzak kalarak za
fere ulaşabilirler. Bu denetleme yöntemiyle çapkınlar Merteuil 
Markizinin "zevk makineleri" dediği kadınlan toplum önünde 
rezil etn1ekte ve böylece de güya toplumsal düzeni koruma 
görevi üstlenmektedirler. Son olarak da, çapkının sözcük alış
verişi "sözcüklerin" ve "sözcüklerin çağnşurdığı kavramların" 
birbirinden ayrılabileceği inancına dayanmaktadır. Merteuil 
Markizi ve Valmont yalan dolan kullanarak istediklerini elde 
edebileceklerine inanmaktadır. Fakat Valmont, Presidente de 
Tourvel'e aşık olunca bu yöntem işe yaramaz. Ancak tıurada 

'Libeıtine' sözcilğü sıradan çapkınlığın ötesinde cinsellik peşinde koşmayı bir yaşam 
biçimine dönilşıünnOş kadın ve erkekler için l.."Ullanılmıştır, �· 
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da roınan, yasaya karşı gelmez aksine hayret edilecek bir şe
kilde yasanın işlemesini destekler biçimdedir. 

Göıülmektedir ki. romandaki çapkınlık yasaların çiğnen
mesiyle ilgili olmaktan çok "alışverişin en yüce yasasının" pe
kiştirilmesiyle ilgilidir. Bu denemede ortaya konan zengin çö
zümleme, romanda taiumlanan -daha doğrusu tanımlanma
dan geçiştirilen- kadın vücutlarını çok anlamlı kılmaktadır. 
Kadınlar, erkekler arasında alışveriş birimi oldukları için vü
cutlarının da neredeyse soyut bir değeri vardır. Bu nedenle 
kadınların vücutları bir anlamda öyküde yokturlar; hemen 
hiçbir zaman ayrıntılı bir biçimde anlatılmazlar. 

Ortalıkca olmayan kadın vücudunun en ilgi çekici örnek
lerinden bir tanesi Saralı Maza'run çözümlediği 1785-86'larda 
Marie Antoinette'in de karıştığı Elmas Kolye skandalıdır. Ta
bii ki Fransa Kraliçesi herhangi bir kadın değildir ve onun 
ünü devleti ilgilendiren bir konudur. Bu olay da tümüyle ün
le ilgili bir olaydır ve Sarah Maza'run gösterdiği gibi, adına le
ke süren bu skandalda kraliçe aslında hiç rol almamıştır. Ya
pısal tarihsel nedenler, Eski Rejim Fransası'nda güç ilişkileri
nin kraliçenin olaya katılmayan vücuduna ne denli bağlı ol
duğunu açıklamaktadır. 1770'lerin ve 1780'lerin risaliye _yazar
ları sürekli ve sert bir biçimde XV. Louis'in yönetimini "kadın
sılaştığı ve erotikleştiği için" eleştirmişlerdir. XV. Louis'in ünlü 
metresleri Madame de Pompadour ve Madame du Barry tara._ 
fından fazlaca etki altında tutulduğu söylenmekteydi. XVI. 
Louis başa geçtiği zaman, Marie Antoinetce, kadınların cinsel 
ve politik etkinlikleriyle ülkenin politik kokuşmasının örtüş
tüğünü düşünenlerce boy hedefi seçildi. 

Skandalla ilgili risaleler, Marie Antoinette'in cinsel 
ahlaksızlığını göz önüne alarak skandala katılmış olabileceği
ni ima etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu süreçle kadın cin
selliğinin politik yaşam üzerindeki etkileri konusunda b�r suç
lama geliştirdiğini söylüyorlardı. Skandalı anlatan risaleler ve 
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yasal belgeler kraliçenin ününü lekelemekle kalmadı, aynı 

zamanda üst düzey kadın entrikalarının aynntılanyla ilgilenen 

bir toplum oluşmasına katkıda bulundu. Bu toplum kadınlı

ğın erdemli bir kamu yaşanuyla bağdaşmayacağını kabullen

di. 

Fransız Devrimi, "kadının kamu alanındaki etkisi" konusu

nu bir kriz noktasına getirdi, çünkü kadınlar siyasal alanda 

olan bitene katılmak için pek çok fırsatı değerlendiriyorlardı. 

Ekim 1789'da Versailles'a düzenlenen kadın yürüyüşü hem 

devrim taraftarlarının, hem devrim karşıtlarının düş gücünü 

alevlendirdi. 1790'da Edmund Burke, "kralcı mahpusların, ya

vaş yavaş sokaklardan geçirilişini, iğrenç çığlıklar, kulak par

çalayan bağırtılar, çılgın danslar ve sefil kostümlerle, cehen
nemin dibinden fırlamış ağza alınmadık korkunçluklann, en 

iğrenç kadın şekline girerek yürüyüşünü" anlatır. Tüm bunları 
Marie Antoinette'in "güzelim görüntüsü" ile kıyaslayıp onun 

"sabah yıldızı gibi ışıltılı, yaşam, pırıltı ve mutluluk dolu oldu
ğunu" söyler. Marie Antoinette'in çöh.iişü, şövalyelik devrinin 

sona erişinin ve yeni, soğuk "aydınlığın ve aklın galip gelen 

imparatorluğunun" yükselmesinin ve bu imparatorlukta "ya
şamın iffetli örtüsünün hoyratça yolunup atılmasının" bir işa

retiydi. 5 Burke'un Marie Antoinette ile Versailles'a yürüyen 
cehennem zebanilerini yanyana getirmesi, bize kadın figürü

nün pek çok değişik _ve birbiriyle çelişen anlamlan olabilece

ğini hatırlatır. Kişinin politik yapısı bu figürü etkiler. Fakat bu 
aynı zamanda politik yelpazenin değişik taraflarında yer alan 

bünyelerin ortak bir kc;ırh."Usu olduğunun da örneğidir: Politik 

düzende kadınların vücutları. 

Vivian Cameron, devrim karşıtı .tarafların, Devriminin ilk 

yıllarında kadın vücudunu önemli bir karikatürde nasıl temsil 

ettiklerini gösterir: Grand Debandenıent de l'amıee anticons
titutione/le adlı eseri resimleyen, Burke'la dalga geçiyor gibi
dir, çünkü yaptığı resimde yaşamın örtüsü gerçekten "hoyrat-
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ça yolunup aulmaktadır". Bu resimde, yeni anayasayı destek
leyen, aristokrasinin önde gelen kadınları, eteklerini kaldırıp 
kalçalarını Avusturya ordusuna göstermektedir. Ünlü bir de
mokrat olan Theroigne de Mericourt isimli kadının yukarı 
kalkmış eteklerinin alundan üstünde "Republique" ("Cumhuri
yet") yazan cinsel organı görünmektedir. 11Republique", aynı 
zamanda "kamuya ait" anlamına da, gelmektedir. Burada cin
sellikle erk arasındaki bağlanu açığa çıkarılmaktadır, ancak 
bu bağlanu, iğneleyen gülmec,e ile maskelenmektedir. Aynı 
gravürü çözümleyen Vivian Cameron, bir dizi biçimsel ve te
matik etkinin izini sürerken eğlenceden dışkıyla ilgili argoya, 
oradan da erotik ve kadın düşmanı söyleme uzanmaktadır. 
Bu gra\iir özellikle değerli bir kaynakur çünkü onsekizinci 
yüzyıl edebiyaunda ortaya çıkmaya başlayan erotizm ve poli
tikayla ilgili pek çok temanın açıkça odaklaşmasını sağlamak
tadır. Aynı yüzyılın başlarında yapdmış olan Fragonard'ın res
mi gibi bu gravürün de anlamlan belirsiz kalmaktadır. Bu be
lirsizlik özellikle kadınların rolü açısından geçerlidir çünkü 
kadınlarla hem alay edilmekte, hem de kadınlar Fransız Dev
rimindeki her iki tarafça erkek denetimine bir tehdit olarak 
gösterilmektedir. 

Bu kitapta benim yazdığım deneme ise Marie Antoine!te'e 
karşı üretilen edebiyau Devrim dönemine kadar izlemektedir; 
Eski kraliçenin yargılanması ,  onun hakkındaki cinsel 
ahlaksızlık suçlamalarını belirginleştirirken aynı zamanda kra
liçenin kötü bir anne olarak gösterilmesini sağlamışur. Sekiz 
yaşındaki oğluyla cinsel ilişkide bulunduğu iddiaları, 
1789'dan sonra yayınlanan pek çok pornografik risale ile da
ha da inanılır kılınmışur. El alundan gizlice dolaşunlan bu ri

salelerdeki suçlamalar halk arasında geniş yankı uyandırmış, 
bu yankıya kraliçeye "kanuna ne inancı ne de saygısı olan 
yaşlı orospu" diyen Hebert'in Pere Duchesne' si gibi popüler 
gazetelerin büyük katkısı olmuştur. Marie Antoinette'e karşı 
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olan risaleler cinsiyet sınırlarıyla ilgili derin bir devrimci kay
gıyı örneklemektedir. Şayet Louise de Keralio'nun iddia ettiği 
gibi "Kraliçe olan kadın cinsiyet değiştiriyor" ise, devrimciler 
politik katılım hakkı isteyen kadınlar için ne düşünmeliydiler? 
Önde gelen bir Jakoben hukukçu bu tür kadınlara "özgürleş
miş kızlar, amazonlar" demekte, kraliçenin idamından kısa bir 
süre sonra da Milli Meclis kadırıiara ait tüm politik klüpleri 
kapatmaktaydı. Böylece Marie Antoinerte'in vücudu kadınla
rın kamu kesimine girmelerinin sembolü oldu. Kraliçenin vü

cudu, cumhuriyetçiliğin kalbinde yatan erkek dayanışmasının 
oluşturduğu sacayağının bir tür olumsuz üçüncü noktasıydı. 

Erotik bünye ve toplumsal bünye arasındaki ilişki, Lucien
ne Frappier-Mazur'un Marquis de Sade'm juliette'in Öyküsü 
adlı eseri hakkında yazdığı denemesinde dramatik bir şekilde 
ortaya konmaktadır. Genelde şiddet öğeleri içem1esine karşın 
Sade'ın anlattığı grup seksi sahnelerinin "sert bir törenselliği" 
ve "törensel bir sembolizmi" vardı ki bunlar toplumsal-politik 
gerçeklerle sıkı sıkıya bağlantılıydı. Düzen ve düzensizlik ara
sındaki bu dramatik yarışmanın (birkaç anlamlı olsa bile) te
mel o yuncuları kadınlardır. Vücudun toplumsal benzetme 
olarak kullanımını anlatan insanbilimci (antropolog) Maıy 
Douglas'ın eseri, Sade'ın anlatımda uç noktalara erişerek, o 
devirdeki kadına atfedilen aşağılık konumun toplumsal işlevi
ni ve nedensizliğini aydınlatmak için kullanılnuştır. Kadınlar 
iç çelişkilerle dolu bir hiyerarşik sistemin modelleridirler, 
çünkü hem cinsel olarak, hem de toplumsal sınıf olarak ta
nımlanırlar. "Dişi olan" iğrenç ve kirletilmiş olanla ilişkilendi
rilıniştir. Bu iğrenme ancak kadının şiddetle boyun eğdirilme
si ve böylece tehdit unsuru olmaktan çıktığı durumlarda cin
sel isteğe dönüşebilir. Toplu seks sahnelerindeki cinsel hiye
rarşi en ayrıntılı çeşitlemelerine varıncaya kadar zulümcü 
prensibin modeli işlevini görmekte ve kadın hep seçilen h."Ur
ban olmaktadır. 
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Böylece Sade, kendi döneminin toplumsal ve politik 
akımlarını göstermenin ötesinde, kadının herhangi bir kamu 
düzenindeki rolünün derinlemesine bir incelemesini yapmakc 
tadır. Kadınların boyun eğdirilmesini toplumsal olarak gerekli 
bulmaktadır. Romanda erotik unsurlar açıkça pornografik ol
muştur ve Montesquieu'nun Acem Mektuplan' ndan öz olarak 
değilse bile biçem olarak farklıdır. Fakat pornografi, toplum
sal düzeni derinden sorgular. 

Burada anlatılan her üç dönemde de, erkekler arasında 
ortaya çıkan toplumsal gerilimle ilgili tartışmanın mer,kezinde 
kadın vücudu vardır. Ondokuzuncu yüzyıl tartışmalarında 
toplum giderek daha çok yer almaktaydı. Bu dönemden önce 
erotikleştirilmiş aristokrat kadın (veya fahişe, veya kraliçe) 
özel bir politik kokuşma ve çürümeyi temsil ederken, ondo
kuzuncu yüzyılın sonuna doğru yazarlar fuhuş ve erotizmi 
tüm insanlar arası ilişkilerin ticarileşmesinin örnekleri olarak 
görüyorlardı.7 Örneğin Emile Zola'nın romanlarında, kadın 
vücudu ticaret ve endüstrinin makinalanyla belirgin bir şekil
de ilişkilendirilmekteydi.8 Au Bonbeur des dames' daki bak
kal dükkanı çekiciliğini kadınların arzularına borçludur. Fahi
şe Nana vücudunu kullanarak aşk ve ticareti bir araya getirir. 

Zola'run kadın kahramanları ve ondokuzuncu yüzyılla ilgi
li son üç bölümümüzde incelenen kişiler, Balzac'ın romanla
rına ve A. ]. B. Parent-Duchatelet'in Paris Kentinde Fuhuş 
(1836) adlı öncü çalışmasına kadar uzanmaktadır. "Kamu ya
şanunda kadın" politik temasının "fuhuş" kaygılarıyla nasıl ör
tüşüverdiğini gördük. Fahişe "kamuya açık" kadındı ve krali
çe veya Theroigne de Mericourt gibi sıradan bir demokrat bi
le olsa, kamunun gözü önünde olan kadın "fahişe" damgasını 
yeme riskiyle yaşamaktaydı. Ondokuzuncu yüzyılda anlatı bi
çimlerinde fahişe özel bir role sahip oldu çünkü o gerçek sı
nıfsal geçmişini maskeleyerek toplumsal sınırlan aşma yetisi 
göstermekteydi. Peter Brooks, ondokuzuncu yüzyılın en çok 
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okunan romanı olan Eugene Sue'nun Parls'tn Gizleri (1842-
43) adlı eserinde "vücuc", "fuhuş" ve "dizi roman" cemal arının 
ve anlatılan öykünün nasıl bir araya geldiğini orcaya koymuş
tur. Sue'nun eserinin bu denli yaygın kabul görmesi, seri üre
timin, fuhuşun coplumsal nedenlerine duyulan ilginin ve ya
sadışı işler yaptığı varsayılan alc düzey insanların çoğalması 
kaygısının bir arada ortaya çıkmasından kaynaklanmıştır. 

Ondokuzuncu yüzyıl sonuyla ilgili üç deneme de benzer 
cemalan ele almakta, ancak "kadın sorunsalının" onlarca yıl 
boyunca nasıl değiştiğine işarec ecmektedirler. Debora Silver
man'ın Art Nouveau ile ilgili denemesi Fransa'da 1880 ve 
1890'larda kadının birbirinden çok farklı iki yüzünün birbiriy
le çekişmesini anlatır: Bunlardan biri, "femme nouvelle" de
nen, ailesini ve evini kariyeri uğruna yadsıyan bir tür erkeksi 
kadındı. Diğeri ise "femme feconde" denen, anaç bir mutlu
luk saçan ve içselleştirdiği dişiliği olan kadındı. "Femme nou
velle" in tehdit öğeleri içermesi, açıkça yeni makine çağına 
bağlıydı. Buna cepki olarak Art Nouveau çevrelerinden pek 
çok erkek ve kadın dekoratif saruıtlarda özel bir kadınsı göre
vin gereğinden söz ettiler. Kadınlar hem başka kadınlarca ve 
hem de erkekler tarafından dekoratif sanatların üreticisi ve 
tüketicisi olarak sunuldular. Bunu da kendi sanatsal yaratılan 
ve sanata daha duyarlı ev döşeme biçemleri yaratarak yaptı
lar; bir anlamda dekoratif sanatları yeniden canlandırdılar. 

"Ailesel kadınlık" akımının önde gelen kadınlan dekoratif 
sanatların yenilenmesinde etkin görev aldılar. Bu akım, milli
yetçilik, geleneksel ve cinsiyete bağlı iş bölümü ve ailenin 
korunmasını temel alan bir karışımdı. Bu Art Nouveau incele
mesi, şunu göstermektedir: Ondokuzuncu yüzyıl sonunda 
"yeni kadın"ı hiçe saymak 1790'lardaki kadar kolay değildi. 
Yeni kadın, ancak değişik ve daha güçlü bir kadın imgesi 
oluşturabilirse dizginlenebilirdi. Bu yeni imgenin en iyi örne
ği, 1900'den Faris Dünya Sergisi'nin girişini süsleyen, dekora-
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tif sanatların kraliçesi La Paristenne' dir. 1789'lann katılıma 
kadın tehditi, zarafetin, dişiliğin ve Fransız milli gururunun 
simgesine dönüştürülmüştür. Endüstri çağının erkeksi /emme 
nouvelle' e yanıtı, yeniden dişileştirilip erotikleştirilen ve aynı 
zamanda becerikli bir iç mekanlar kadını olmuştur. 

Emily Apter, ondokuzuncu yüzyılda erotik olanın yeni 
kavramsallaşmasına eğilmekteçlir: Bunlar cinsellikle ilgili yeni 
araştırmalar ve özellikle de psikoanalizdir. Fetişizmle ilgili 
psikoanalitik edebiyatın yeni bir okumasını yapmak ve kadın 
fetişizmiyle ilgili yeni bir kavram geliştirmek amacıyla Mau
passant'dan birkaç metin kullanmaktadır. Klasik psikoanalitik 
yazıların (Freud'unkiler de dahil olmak üzere), fetişizmi yal
nızca erkeklere ait bir olgu olarak tanımlamalarına karşın, 
Mauppassant'ın düzyazılan, ana ölümleri törenlerini ve aşın 
duygusallığı "fetişist" olarak betimlemektedir. Mauppassant, 
manik koleksiyonculuk ve yas tutma betimlemelerini Char
cot'un "kadın isterisi" gösterilerini model olarak kullanarak 
yapmıştır ve öyh."illerinin psikoanalizin sosyokültürel tarihinde 
önemli bir yeri vardır. Öyh."illeri aynı zamanda kadınların da
yanılmaz kayıplarla yüz yüze geldiklerinde ne tür davranışlar 
sergilediğini gösteren bir tür "yoğun tanım" sunmaktadırlar. 
Bu tanımlamalar, feminist akımın psi.koanalizi yeniden şekil
lendirmesiyle yan yana getirilince, geleneksel psikoanalizi'n 
kadın erotizmine bakışını tersin_e çevirmektedir. Böylece "cin
siyet" ve "erotik" kategorilerini de sarsmaktadır. 

ün, çok değişik bir formda Anne Wagner'in Rodin üzerine 
yazdığı denemede bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Burada 
baş kişi sanatçının kendisidir. Rodin'in cinselliği sanatının cin
sel yoğunluğunda, ünü ise bu ikisinin karışımında ifade bul
muştur. Sanatçı ondokuzuncu yüzyıl sonu kadın ve erkek 
cinselliği söyleminin sınırlan içinde çalışmıştır ve yontularının 
yaygın olarak kabul görmesi de kesinlikle çağının cinsellik 
saplantısından beslenmiştir. Rodin'in amaçlan, onun sanatını 
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"cinsel doğrulan söyleme11 olarak gören çağdaş eleştirmenler 

tarafından göz ardı edilmemiştir. Çağdaş tepkileri dikkatle 

okuyan Wagner, Rodin1in eserlerine hem erkek-egemen (pat

riarchal), hem de feminist yorum getirebileceğini ortaxa koy

muştur. Kadını vücudu olarak yorumlayan Rodin'in sanatı, er

keğin kadına hükmetmesini desteklerken aynı zamanda diz

ginlenemez kadın cinselliğinin varlığını da doğrulamaktaydı. 

Rodin'in eserleri pek çok yönden, çağının kabul gören 

cinsel ideolojisi ile suç ortaklığına girmişti. Bu ideoloji, Gi/ 
Blas adlı eserde göıüldüğü gibi, içerik olarak "sürekli kadın 

peşinde koşan, kadın dikizleyen, kadına sahip olan ve kadın 

tarafından sahip olunan" erkeklerle dopdoluydu. Tüm bunla

ra karşın, kadın eleştirmenler Rodin'in eserlerinde cinsel ar

zuyla aynı içtenliği, aynı cinsel içeriği kuran bir özgürlük 

duygusu bulabildiler. Böylece Rodin'den Rousseau'ya kadar 

tam bir çember çizmiş oluyoruz, çünkü Rousseau kadınların 

baştan çıkarıcılığına (erotizme) yapay bir toplumsal yönlen

dirme olduğu için karşı çıkmaktaydı. Rodin için erotizmin bu 

toplumsal cilasının altındaki gerçek "olduğu gibi" vücuttu: 

Cinsel farklılığın ve arzunun kümelendiği yer. Bedensel ger

çeğin Rodin tarafından anlatımı hep birbiriyle çelişen okuma

lardan oluşmuştur. Bu belki de erotizmin hep belirsiz olarak 

kalmasındandır. Erotizm, hem "erkek kadının efendisidir" der, 

hem de Rousseau'nun gördüğü gibi, "kadın erkeğin efendisi

dir" der. Toplumsal ve politik yaşamın varlığı bile bu "kadın

ların arzusu" ve "kadına duyulan arzu" ikilemine dolaşıp kal

mıştır. 

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru kadınlar hem top

lumsal yaşamın kamu önünde tartışılmasında, hem de politi

kada yadsınamaz bir güç haline gelmişlerdi. Fakat aynı za

manda da kadın vücutlannın sanat ve edebiyatta erkekler ta

rafından temsil edilmesi ve evcilleştirilmesi sürüp gitti. Kadın 

vücudu, kendi temsil etme işlemlerinin öznesi olacağına sa-
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natçı ve yazarların bakışlarının nesnesiydi. Kadınlar, erkekler 

arası bir bağlantı, toplumsal ve politik örgütlenmelerde er

keklerin birbirleriyle iletişimini sağlayan sacayağının bir nok

tası olarak işlevlerini sürdürdüler. Bu denemeler bazı şeylerin 

günümüze kadar hiç değişmeden sürdüğünü, bazılarının da 

değiştiğini göstermektedir. Aynı zamanda kadın vücutlarının 

erotik gizilgücünün modern politika, sanat, edebiyat ve psi

kolojide önemli bir etken olduğunu ortaya koymaktadır. 
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1. Fragonard'ın Erotik Anaları ve 
Üremenin Politikası 

Mary Sheriff 

Resimle yaratılmış imgelerle onların temsil ettiği toplumsal 
idealler ve gelenekler arasındaki uygunluk irkiltici ve dolaylı 
olabilir. Tablodaki konunun verdiği mesaj, eserin formel ya
pısı tarafından yalanlanabilir veya ana konuya karşı ikincil bir 
konu mesajı bulandırabilir. Böyle durumlarda imge sıradan 
ve dolaysız bir "okumayı" inatla güçleştirir, bu ok-uma tabloyu 
seyredenlerin cinsiyet ve sınıf önyargılarının duyarlı bir .de
ğerlendirmesi bile olsa. Hem belirsizlik içeren, hem de ironik 
eserlerde tablonun iç di'namiğinin oh.-umayı yönlendirmesi 
önemlidii". Aynı zamanda açıkça sunulan nesne, alt anlamlar 
ve yapı arasındaki çok yönlü etkileşimlerin, resmi yorumla
yanca imge ve imgenirı temsil ettiği toplumsal gelenek veya 
yarattığı toplumsal ideal arasındaki ilişkiyi saptaması kaçınıl
mazdır. 

Fransa'da Rokoko döneminde yapılan tabloların ne denli 
karmaşık ve ustalıklı olduğu göz önüne alınırsa bu uyanların 
ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Onsekizinci yüzyılın 
başı ve sonunda üretilen eserlerin son derece gelişmiş sosyo
politik yorumlarına karşın (örneğin, Thomas Crow'un Watte
au ve David üzerine yazılan)1, yüzyılın ortasındaki sanat 
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eserleri (Charclin, Boucher ve Fragonard'ın tabloları) genellik
le derinlemesine bir incelemeden yoksun kalmış, yüzeysel 
eleştirilerle yetinmişlerdir. Yorumcular eserin yansıttığı top
lumsal idealleri basit ilişkilendirmelerde ısrar etmişlerdir. 
Charclin'in Çalışkan Anne' si (1740, Paris: Louvre Müzesi) 
böyle bir yorumla burjuva ahlakının yansıması olarak sunul
muştur. Bu burjuva ahlakı Boucher'in Öğle Yemeği (1789, Pa
ris: Musee de Louvre) tablosunda yücelttiği aristokrat şıklığı
nın/kokuşmuşluğunun tam tersidir. 2 

Figür 1.1. Je:ın-Honore Fr:ıgonard, (ti/utlu Aile), 1775 cıv:ın. 
(Washington, National Gallery of An, Timkin Koleksiyonu). 

Yorumcular , Fragonard'ın ev yaşamını gösteren tablolarını 
genellikle mutlu ana ve huzurlu çocukları vurgulayan ve Ro
usseau'nun "mutlu aile" idealini yansıtan eserler olarak sunar
lar. Bu yoruma uygun olarak, 1988'de yapılan Fragonard top
lu sergisinin kataloğunda, Mutlu Aile (Fig. Ll.) şöyle yer al
maktadır: "Adam ve karısı çalışkan ve sıradan kişilerdir. Ya
şamlarını mutluluk kaynakları olan çocuklarının eğitimine 
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adamışlardır. Rousseau'nun ahlak derslerinin hemen kavran
dığı açıkça görülmektedir." 3 Bu ve buna benzer eleştirilerde 
eserin yalnızca o devre ait bir toplumsal idealle eşleştirildiği, 
bazen bu koşutluğun bile şüpheli olduğu, cinsiyet, izleyici ve 
retorik yapının getirdiği çok katmanlılığın hiç göz önüne alın
madığı görülür. 

Mutlu Aile' nin ev ortamından zevk alan bir aileyi açıkça 
göstermesinden yola çıkarak Rousseauvari bir eleştiriyi çekici 
kıldığı söylenebilir. Biraz kırpılmış olmakla birlikte bu yorum 
en azından anlamın nerede olduğunu saptamaktadır. Fakat 
Fragonard'ın diğer aile tablolarını böyle yüzeysel ve kolaya 
kaçan yorumlarla açıklamak olası değildir, çünkü en yüzeysel 
düzeyde bile birbiriyle çelişen idealler ve davranışlar içerirler. 
Bunun en iyi örneği, bu bölümde anlatacağımız Sütanneyi 
Ziyarnt(Fig. 1.2.) isimli tablodur. Bu tabloda köyde bir sütan
nenin yanına gönderdikleri bebeklerini hayranlıkla izleyen 
bir ana ve baba görülmektedir. 

Figür 1.2. Jean-Honore Fragonaıd, Sütanneyi Ziyaret, ı 775 civarı. 
(Washington, Naıioıı:ıl Galleıy of An, Samuel H. Kress Kolek-siyoilu). 
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Bir an geriye dönelim. Acaba Fragonard'ın Sütanneyi Zi
yaret tablosu gerçekten isminin çağnştırdıklanm mı göster
mektedir?4 Eserin ismi onsekizinci yüzyılda konmamış, 
1960'da Georges Wildenstein tarafından yakıştırılmıştır. Wil
denstein niçin bu ismi koyduğunu anlatmadığına göre konu
nun çok açık ve tartışma götürmez olduğunu varsaymıştır.5 

Wildenstein' ın gözleminin geçerliliğini sınamak bir yerde 
aşikar olanı kanıtlamak olacaktır fakat resimde açıkça gösteri
len konunun temel sorunsalını göz ardı etmek daha da tehli
kelidir. Bu tehlike, ressamın konusuyla toplumsal idealler ve 
davranış biçimleri arasındaki ilişkiyi araştırırken özellikle ge
çerlidir. Fragonard'ın bu tablosunda bizim çözümlememiz 
karmaşıktır çünkü uyumsuz öğelerin lnısursuz bir şekilde bir
birine uyduruluvermesi, gerçek tarihsel durumlara çok uzak, 
düşlenmiş bir durum çağrıştırmaktadır. 

Sütanneyi Ztyaret tablosu kırsal bir çevreyi göstermekte
dir. Yalın bir uzamda süssüz bir dolap vardır. Resimdeki do
lap Fragonard ve Greuze için gösterişsiz bir kır evini temsil 
eder. 6 Penceredeki lamba, üstüne oturulan yalın sandık, arka 
plandaki samanlar ve bazı figürlerin giysileri kırsal atmosfere 
katkıda bulunmaktadır. Solda ayakta duran küçük kızın üze
rinde önlük ve ayağında sabalar vardır ve kırsal kesimde sık 
görülen belden büzgülü bir etek giymektedir.7 Ucu kıvrık 
şapkalı h.iiçük oğlan çocuğu kırsal manzaralarda o kadar sık 
yer alır ki, onu Fragonard'ın "kırsal dil"inin bir parçası olarak 
görmek olasıdır. Ressamın diğer tablolarında yer almayan 
yaşlı kadın ise şapkası, önlüğü ve özellikle kırsallığın göster
gesi olan yün eğirme aleti ile köylü olduğunu belli etmekte
dir.8 Fragonard'ın Sütanneyi Ziyaret adlı tablosu, ressamın L' 
Heureuse Fecondtte veya İyi Ana (1779'dan önce; Boston: 
Güzel Sanatlar Müzesi) (Fig. 1.3.) adlı diğer aile tablolarında 
olduğu gibi "pastoral gelenek" öğelerini içermektedir. Bu 
eserler, kırsal yaşamı, boş vakitlerden, sevgi ve aile eğlence-
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]erinden huzur bulan köylüleri ve cerınet gibi bir çevreyi be
timlemektedirler. Doğayla uyum içinde yaşayan bu mutlu, ta
sasız ve idealize edilmiş köylüler, kırsal yaşamı varsılların 
düşlediği gibi bir altın çağ olarak yaşarlar. Fragonard'ın pas
toral manzaraları gerçek toplumsal durum ve davranışları 
göstermemekle birlikte, seçkinlerin kültürünün nostalji ve 
düşlerini yansıtırlar. Bazen de gerçek durumları üstü örtülü 
tezatlarla ortaya koyarl!lr. 

Ancak Ziyaret ile Fmgonard'ın diğer paswml aile manza
raları arasında temel bir fark vardır. Kırsal aile yaşamını gös
teren diğer tüm tablolarda figürler yaş, cinsiyet ve eylem ola
rak farklı olsa bile yine de birbirine benzerler.9 "Köylü" ola
rak tanımlarunaları, giysileri kadar vücut formlarına ve yakla
şımlarına da bağlıdır. İyt Ana, L' Heureuse Fecondite ve Mutlu 
Ana (1760 dolayları; New York: Metropolitan Sanat Müzesi) 
tablolarındaki köylü analar iri yarı, belden yukarısı tam geliş
miş, oldukça kaslı kollu ve sert boyunlu kadınlardır. Aşkın 
Gelişmesi (1772, New York: Frick koleksiyonu) tablosundaki 
ince, zarif ve seçkin kadınlardan daha anıtsal olan bu analar, 
kendilerine uyan, gösterişe kaçmayan davranışlarla poz verir
ler.10 Köylü erkekler de diri, bazen kiloludurlar ve duruş ve 
davranışlarında edinilmiş bir zerafet eksiktir. Bu pastoral fi
gürlerin giysileri de köylü giysileridir. Kadınlar önlük veya 
yelek giymektedirler; başlarında başlık vardır, çoğunlukla Çip
lak ayaklıdırlar ve giysilerin kolları bol ve kabarıktır. Erkek 
kostümünün özellikleri ucu kıvrık şapka ve yalın ceket veya 
gömlek ve yelektir. 

Bu pasroral tipleri tanımladıktan sonra, Fragonard'ın Süt
anneyi Ziyaret tablosundaki çiftin uyumsuzluğu ortaya çık
maktadır. Genç kadının kollan ve bedeni narin, yüz hatları ve 
elleri ince, boynu uzun ve vücudunun eğimi çok zariftir. Giy
sisi sade olmakla birlikte Fragonard'ın diğer eserlerinde köy 
kostümü olarak kullandıklarından farklıdır. Onsekizinci yüz-
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Figür 1 .3. Jean-Honore Frngon:ırd, {J'iAnne, 1779'dan önce 
(Güzel Sanatlar Müzes� Bosıon, Roben Trcaı Painc tarafından bağışlanmışur, 194-0 

yıl sonu kentsoylu kadınların giydiği göğsü açık ve boyuna 

bağlanan mendille giyilen elbiseleri çağrıştırmaktadır.1 1  Kadı

nın kocası veya sevgilisi de vücut tipi, tavır ve giysi olarak 

köylü bir baba kalıbına aykırı düşmektedir. Bu durumda, tab

lonun diğer öğelerinin tanımladığı düşsel kırsal dünyaya bir 

işgal gerçekleştirdiği söylenebilir. Bu, pastoral olmayan bir 

geleneğin tiplerinin gerçekleştirdiği bir işgaldir. 

Fragonard'ın pastoral eserlerinde işgalci öğeler bilinmiyor 

değildir. Hatta bu tür eserlerinde betimlenen sahneyi düş 
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dünyasına yaklaştıran uyumsuz ayrıntılar vardır. Örneğin L' 
Heureuse Fecondite adlı tabloda, Kuzey Avrupa mimari gele
neğinin bir ayrıntısı olan baklava şeklindeki camlı pencereler, 
harabe halindeki klasik bir binaya yerleştirilmiştir. Mutlu Ana' 
da ise ayakları bağlı kurbanlık bir koyun ve diz çökmüş bir 
çoban, hareketli iki çocuğu tutan genç annenin ayak ucuna, 
arka plana gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu aykırı öğeler, 
asıl konunun altında yatan ve belki de onunla ilişkili olan bir 
"al t metin"in varlığına işaret etmektedir. L '  Heureuse 
Fecondfte' de bu alt metin sanatla ilişkilidir: Camlı pencerele
rin temsil ettiği Kuzey ve İtalyan gelenekleri ile klasik dönem 
harabeleri karmaşık ve bilinçli olarak içiçe sokulmuştur. 1 2  

Mutlu Ana' daki kurbanlık koyun ve diz çökmüş çoban, ke
sinlikle dünyevi olan bir konuya dinsel bir çerçeve çizmekte, 
bu durumda çobanın tapınmasına gönderme yapmaktadır.13 

Ancak Fragonard'ın Sütanneyi Ziyaret tablosundaki aykırı 
öğeler diğer hiçbir tablosunda yoktur. Fragonard'ın çizdiği 
başka hiçbir aile manzarasında karakter tiplerinin karıştığını 
görmeyiz. İşte bu karışma tabloda sezgiyle algılanan temaya 
işaret eder: sütanneyi ziyaret. Kırsal çevre ile ziyarete gelmiş 
kentsoylu ana�baba arasındaki karşıtlık, bu tabloların anahtar 
öğesidir. Etienne Aubıy'nin Dadıya Veda (Fig. 1 .4.) tablosun
da da böyledir. 

Fakat gerçek dışı bir öğe katarak gerçeklik görüntüsünü 
zedelemekcense, Sütanneyi Ziyaret' teki kentsoylu tipler ger
çek bir toplumsal davranışı (oldukça imgesel bir şekilde de 
olsa) temsil ederler. Böylece pastoral gelenek tersyüz edilir 
ve açıkça bir fanteziyi yansıtmak yerine gerçek bir yaşam du
rumunu yansıtır hale sokulur. 

Onsekizinci yüzyılda bebek bakımı ve çocuk yetiştirilmesi 
konularına verilen önem göz önüne alınırsa ve bu konularda 
yapılmıŞ pek çok sanat eseri hatırlanırsa, Fragonard'ın imgesi
nin pu bağlamdan yalıtılması güç olacaktır. Yine de Sütanne-
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Figür 1.4. Eıienne Aubry, (fud!Ju 1-'eda). ı7n 
(Sıerling and Francine Clark Sanat Ensıiıilsil, \Vllliaınstown, Massachusetts). 

yi Ziyaret' te temsil edilen manZa.ra ile çağdaş �dealler ve dav
ranış biçimleri arasındaki ilişki şüphelidir. Eser, içerdiği mesa
jın açık ve yalın olarak algılanmasını önlemektedir. Frago
nard'ın resimde gösterdiklerini birkaç olası bakış noktasından 
irdelersek dolaysız "okumaya" karşı bir direnç gündeme gelir. 
Önce onsekizinci yüzyıl Fransası'nda sütannelik kurumunu 
çevreleyen sorunsalı kısaca irdelemek, sonra da Fragonard'ın 
imgesini bu. bilgiden süzerek okumak gerekmektedir. 

Kırsal alandaki dadılara gönderilen bebeklerin yüksek 
ölüm oranına ve onaltmcı yüzyıldan beri "ananın bebeğini 
emzirmesini Tann'ya ve ülkesine borcu" olarak gösteren bilim 
adamı , doktor ve ahlakçılara karşın, onsekizinci yüzyılda sü
tannelik kurumu iyiden iyiye yerleşmişti. Bu erkekler -bu ko
mıda yazanların büyük çoğunluğu erkekti- kadının Tanrı'nın 
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kendisine verdiği yavruyu korumak için ahlaki bir zorunluluk 
altında olduğunu, aynı zamanda Fransa'nın nüfusunu ve böy
lece zenginliğini de artcırmak yolunda vatanseverlik görevini 
yüklendiklerini öne sürüyorlardı. ı4 Tüm bunlara karşın sütan
nelik kurumu önce birbiriyJe rekabet eden ahlak ve evlilik 
sorunları nedeniyle, sonra da ekonomik gereklilik ve toplum
sal alışkanlıklar hedeniyle sürdü gitti. Ahlak açısından ise, ye
ni doğum yapmış anne, çocuğunu emzirmekle evlilik görev
lerini yapmak arasında bir seçim yapmak zorundaydı. İkisini 
birden yapamazdı çünkü devrin inancına göre cinsel ilişki sü
tünü ya bozar, ya da kuruturdu. Bu durum kadım ikili açma
za sokuyordu. Bebeğini emziren ana bebeğinin vücut sağlığı
nı garantiye almış, ama kocasının ahlak sağlığını tehlikeye at
mış oluyordu . Bu durumda kocası zina yapmaya, hatta daha 
da beteri mastürbasyona eğilim duyabilirdi. Eğer evlilik gö
revlerini yerine getirecekse bebeğin güvenliğini tehlikeye at
mış olµyordu. Ancak belki de bu ikilemi kadının seçimi ola
rak sunmak yanlış olur. Her durumda günah çıkarma. işlemi 
yapan pedere danışılırdı; o da net çizgilerle nasıl davranılaca
ğını anlatırdı. Bebeğin sağlığı kesinlikle tehlikede· olmadıkça 
babanını iffeti öncelikle göz önüne alınırdı. Üstelik koca her 
zaman evlilikten doğan hakkını almak için ısrar edebilirdi. Bu 
durumda ise annenin bir sütanne bulmaktan başka seçeneği 
kalmazdı. ıs 

Bir sütanne tutmanın ekonomik zorunluluğu alt düzey 
kentsoylu kadınlar ve kocasıyla birlikte çalıştığı için bebek 
emzirecek zamanı olmayan esnaf kanlan tarafından duyumsa
nırdı. Daha zengin kadınlar ise gelenek, rahatlık veya toplum
sal zorunluluklar nedeniyle çocuklarını sütanneye gönderir
lerdi. Bazen de akrabalar veya ebeler usulüne uyg ın emzir
menin çok zor olduğunu söyler ve anneyi inandınrlardı Bu 
kadınlar ahlak-çıların özel hedefi haline geldi ve "doğal ve 
milli görevlerini savsakladıkları, güzelliklerini korumaya çalış-
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tıklan, bencil bir özbeğeninin kurbanı oldukları ve toplumsal 
eğlencelerden zevk aldıkları için" acımasızca eleştirildiler. 

Ancak 17501den sonra ana sevgisi, "aydınlanmış" yazarlar 
için önemli bir konu haline geldi. Bu yazarların da hemen 
hepsi erkeh.1:i. "İyi, ana" ideali, en inandırıcı yazarını Jean-Jac
ques Rousseau'da buldu. Rousseau'nun düşlediği "doğal" ka
dın, kocasını mutlu etmek, onun çocuklarını doğurmak, aile
nin bakımını üstlenmek üzere eğitilmişti. Toplumsal yaşam
dan başarıyla elini eteğini çekmiş olan bu kadın doğanın 
onun için uygun gördüğü ev işlerine dönmüştü. Duyarlı ve 
sevecen bir kadındı bu; erkek otoritesine bağımlı ve ona baş 
eğen bir kadın. 17 Pek çok kadın bu doğal, şefkat dolu ve hoş 
"ana sevgisi" imgesine kandılar ama "iyi ana" tiplemesi kadın
lar için iki yanı keskin bıçak gibiydi. Kadınlan ataerkil otorite
ye baş eğmiş bir durumda bırakırken onların çocuklarıyla da
ha yakın ve duygusal olarak daha doyurucu ilişkiler h.-urması
na yol açıyordu. Ancak iyi anne olmanın yolu, diğer kazanım
larda olduğu gibi, artan bir toplıımsal düzeyden geçmekteydi. 
Bu nedenle kendi bebeğini emzirme lüksü önce kentlerde 
aristokratlar -ve zenginler arasında yaygınlaştı ve moda ol
du. ıs 

Şimdi Fragonard'ın tablosuna bakalım. Kırsal alana gön
derdikleri bebeklerini ziyarete gelmiş varlıklı bir kentsoylu 
çift görmekteyiz .  Çağın düşüncesine göre zengin annenin, 
evinde iş güç peşinde koşmak zorunda olmadığına göre, be
beğini sütanneye göndermek için hiçbir nedeni yoktur. An
cak doğal olmayan ve sevgisiz bir anne bebeğinin sağlığının 
tehlikeye atıp onunla sıcak bir ilişki fırsatını teper. Emile adlı 
eserinin biıinci cildinde bu tür analardan söz eden Rousseau 
şöyle demektedir: 

Çocuklarından kurıulan bu tatlı analar her gün şehrin sefasına dal

maktadırlar. Kundakta sıkı sıkı sarılı bebelerinin köyde başlarına ne-
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!er gelir, bilirler mi? En ufak bir öfkede bebecik elbise bohçası gibi 
bir çiviye asılır. Sütanne kendi günlük işlerine bakarken çocuk orada 
asılı kalır. Bir bebek bu durumda ne kadar süre yaşayabilir bilmem 
ama pek uzun yaşamasa gerek. Kundaklamanın en önemli avantajı 
b� bence.19 · 

Fakat biz Fragonard'ın tablosunda cefa çeken bir bebek, 
bir 11kazaya11 kurban gidip sayısız ölümlere eklenecek bir yav
ru görüyor muyll.z? Hayır. Çocuk beşiğinde sakin sakin uyu
maktadır; sıkı lnındakla bunaltılmamıştır ve bir felaket çağrış
tıracak hiçbir ipucu yoktur. Tablodaki diğer çocuklar da -ço
cuklar bu çiftin mi, sütannenin mi yoksa diğer müşterilerin mi 
belli değildir- sağlıklı ve bakımlı görünmektedirler. Öyleyse 
tablo çocuğun ana-babaya yakın bir yerde, gelişmesi yakın
dan izlenebilecek bir şekilde bakılan ve sütanneliğin olumlu 
yanlarını gösteren bir eser midir? Bu şekilde bakılan bebekle
rin evden uzakta denetimsiz büyütülen bebeklere kıyasla da
ha fazla yaşama olasılığı olduğu onsekizinci yüzyılda bilin
mekteydi. Sağlıklı çocuklar ve kırsal alanın birleştirilmesin
den yola çıkarak, eserin "çocuğun bedensel ve ruhsal gelişi
mi için köy kentten iyidir" kanısını işlediğini varsayabili
riz. 2° Fr;ıgonard'ın tablosunu "ilgi dolu bir kenrsoylu ailenin 
bebeklerini daha sağlıklı bir köy ortamına göndermeleri" ola
rak okumak ana-babanın çocuğa olan yaklaşımıyla destek
lenebilir: Çocuklarına ilgi, şevkat ve sevgiyle bakmaktadır
lar. 

Ancak Sütanneyi Ziyaret tablosunu "sevgi dolu ana baba 
gösterisi" olarak yorumlamak da aynı eseri "doğal olmayan 
bir anne" olarak yorumlamak kadar sorunludur. Resimde an
nenin göğüslerinin özellikle vu rgulandığına dikkat ediniz. 
Üzerine ışık vuran bu iri göğüsler elbi5enin kesimiyle çerçe
velenip ortaya atılmıştır. En önemlisi de kocanın göğüslere 
yaslanmış olmasıdır. Koca kadının sevgilisi gibi davranmakta 
ve çocuğun beslenmesi için kullanılması gereken gÖğüslere 
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sahip çıkmaktadır. Bebek baba tarafından yerinden edilmiştir. 
Bu kendi özgür seçimi olmasa bile yine de analık görevleriyle 
kanlık görevleri arasında seçim yapmak zorunda kalmış olan 
kadın hakkında pek de şaşırtıcı olmayan bir gözlemdir. Onal
tıncı yüzyıldan beri ortada dolaşan emzirmenin anneye duy
gusal/cinsel doyum sağladığı görüşü de önemlidir. Yazarlar 
süt emen bebekten annenin sevgilisi gibi söz etmişler, ona 
ilişkide erkeğin rolünü uygun görmüşlerdir. Örneğin Ambroi
se Pare anatomi kitabının ikinci cildinde emzirmenin zevkle
ıinden söz etmiştir. Emzirmeyi "leziz" bir uyarılma olarak nite
leyen Pare pek çok sinir ucu içerdiği ve cinsel organla bir 
bağlantısı olduğu için meme uçlarının çok duyarlı olduğunu 
belirtmiştir. Bebek "ağzı ve diliyle meme uçlarını nazikçe tah
rik eder"2ı . Bu söylem içerisinde kocasından/sevgilisinden 
ayrılarak cinsel zevkten mahrum kalmış kadına bu zevki sağ� 
!ayan bebektir. Böylece bebek sevgilinin yerini almıştır. Fra
gonard'ın imgesinde ise sevgili bu yeri terketmemiştir ve ana
nın hem sevgiliSi, hem de çocuğu gibi kucaklanmakta, anne
nin ellerini tutmakta ve göğüslerine yaslanmaktadır. Kendisin
den sakınılan memelerin öne çıkmasıyla bebeğin yerinden ol
ması tablonun olumlu ob.-unmasını zorlaştırmakta, buna yüzü
ne düşen gölgeyle belirsiz hale gelen annenin ifadesi de kat
kıda bulunmaktadır. 

Babanın konumu başka açılardan da sorunludur. Sadece 
annenin göğsüne yaslanmış olmakla kalmayıp, aynı zamanda 
dua ederken kullanılan bir rahleye de diz çökmüştür. Rahle 
kırsal alanda yabancı olduğu için sembolik bir titreşim kazan
nuştır. Bebeğin önünde diz çöken baba, Bebek İsa'yı hayran
lıkla izleyen bilgeye benzemektedir.22 Bu dini temanın laik
leştirilmesi olasıdır çünkü onsekizinci yüzyılda Kutsal Aile'yi 
temsil eden pek çok gelenek, çeşitli yorumlarda Mutlu Aile 
olarak kullanılmaktaydı . Peki bu durumda Fragonard'ın Sü
tanneyi Ziyaret' indeki içerikte yer alan göndermeleri nasıl 
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yorumlamalıyız? Babanın pozu bebeğin kutsallığını ima et
mekteyse, \bu yorum anasının göğsünden yoksun bırakılan 
bebekle nasıl bağdaşacakur? Nasıl olup da baba aynı anda 
hem bebek üzerinde otoritesini ortaya koymakta, hem de Üç 
Kral tablosunu• çağrıştırırcasına itaat ve sevgiyle beşiğin 
önünde diz çökmektedir? Ve babanın pozu karı-koca arasın
da nasıl bir ilişkiye işaret etmektedir? Kadınla yüz yüze olma
sı, pastoral gelenekte hanımının hizmet-karı konumundaki 
asil genci çağnşurmaktadır. 23 Boucher ve Fragonard'ın pek 
çok tablosunda yer alan "yalvaran genç" onsekizinci yüzyıl 
boyunca çok sık karşılaşılan bir figürdü . Fragonard'ın Ka,fes 
veya Mutlu Sevgililer (1765 dolaylarında; Pasedona, Calif: 
Norton Simon Koleksiyonu) tablosunda bu figür alışılmış po
zunda görülmektedir. Genç sevgili hanımından daha alt� bir 
yerde durmakta, başını onun göğsüne yaslamakta ve kendi 
aşkına dalıp gitmiş görünmektedir. Pastoral gelenekte bu poz 
erkek edilgenliğinin göstergesidir ve kadının erkeğe hakim 
olma gücünü elinde tutmasının belirtisidir. Fragonard'ın Ziya
retinde ise hem kansının, hem de bebeğin önünde eğilen ba
ba ikili boyun eğme sergilemektedir. 

Babanın duruşu aynı zamanda çağın toplumsal davranış 
biçimlerini yansıtan dinsel simgelerle pastoral gelenek arasın
daki şaşırtıcı karışıma işaret etmektedir. Tablonun tonu dinsel 
tapınma ile erotik gösteri arasında, gidip gelmektedir. Dinsel 
yön Kutsal Bebek (Hz. İsa) temsillerinde kullanılan geleneğin 
öğelerini dönüştürerek, erotizm ise pastoral gelenekten ana 
babanın gösterilmesine taşınmayla sağlanmaktadır. Bu karışım 
biı tablo için tümüyle "doğrudur" çünkü devrin analık ve em
zirme söyleminde hem dinsellik hem erotizm yer almaktaydı. 
Fakat tabloyu "okuyan" kişi bu iki öğenin etkileşimini yorum
layıp tutarlı bir anlama nasıl varacaktır? 

Ahırda doğan Bebek İsa'yı ziyaret eden Üç· Kral, Huistiy:ınlığın güçlil imgelerinden
dlr, ç.n. 
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Kutsal tarihe yapılan göndermeler babanın hayranlık po

zunun da ötesine gitmektedir. Fragonard'ın tablolarında yer 
alan tüm "uyuyan bebeğin beşiğine bakan analar, babalar ve
ya çocuklar" aslında Rembrandt'ın Kutsal Aile tablosunun 
kopyalarıdır. Bu tabloda Hz. Meryem oğluna şefkatle bakar
ken beşiğin üzerindeki kumaşı yerine yerleştirmektedir.24 
Hem Rembrandt'ın çalışmasında hem de Fragonard'ın bu ese
ri aynen kopya ettiği tablolarda anne kumaşı beşiğin üzerine 
kaldırmaktadır. Fakat Fragonard'ın Ziyaret' inde sütanne an
nenin yerini almaktadır. Bu da baba nasıl bebeğin yerine geç
tiyse, sütanne de annenin yerine geçti demektir. Ancak sütan
nenin ilerlemiş yaşı bu yorumu zorlaştırmaktadır. Çizerek ya
ratılmış bir figürün yaşının tahmin edilmesi güç olmakla bir
likte, sivri burunlu ve çeneli bu kadın Fragonard'ın "yaşlı ka
dın" olarak kullandığı tipe çok yakındır. 25 Zaten bu tip, çağın 
edebiyatında "yirmi beş-otuz yaşlarında, sağlıklı" olarak ta� 
nımlanan ve yüksek ahlaklı, güzel, nerdeyse kusursuz bir yüz 
ile temsil edilen ideal sütanneye hiç benzememektedir.26 Bu 
durumda Frago-nard'ın tablosuyla ilgili birkaç olasılık söz 
konusudur: Bu tabloyu toplumsal gerçekliğin dolaysız olarak 
saptanması olar�k kabul edebiliriz. Yaşlı kadın gerçekten de 
sütanne olabilir, çünkü bebeklere inek sütü vererek bu mes
leği yetmiş yaşına kadar sürdüren kadınlar kayıtlara geçmiş
tir. 27 Fakat bu kötü bir bakımdı ve bu tür bir bakıma bırakı
lan çocukların çoğu ölürdü. Böylece çocuğun görüntüsüne 
geri geliyoruz: Çocuk kesinlikle felaketin eşiğinde gibi görün
memektedir. Bundan da önemlisi, tablo pek çok açıdan "ger
çeğin yalın bir anlatımı" olarak kabul edilemez. İşe yaramaz 
sopasını tutan uygunsuz sütanne tüm bu olaylardan duygusal 
olarak uzaklaşmış gibidir. Duygusal bir tablodaki tipten çok 
simgesel bir figüre benzemektedir. 

Fragonard'ın Sütanneyi Ziyaret adlı eseriyle ilgili kendi 
çağında yazılmış eleştiri olmadığı için, bu karşıtlıklardan sıy-
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rılmak amacıyla ressamın kendisine ve izleyicilerine dönmek 
gerekebilir. Böylece imge ile çağdaş toplumsal davranış bi
çimleri, tavırlar ve idealler arasındaki ilişkiyi de daha kolay 
seçebiliriz. Sanatçıya dönmek genellikle tehlikeli bir hareket 
olmakla birlikte, Fragonard için bu yapılmıştır: Bir sava göre 
Fragonard özel aile yaşamında mutlu olduğu için Rousse
au'vari mutlu aile tabloları yaratmıştır.28 Bu savda hemen gö
ze çarpan iki tane sorun vardır: Bunlardan birincisi, Frago
nard'ın tüm aile tablolarının Rousseau'vari bir konumda ol
duklarının varsayılması, ancak bunun kanıtlanmamasıdır. 
İkinci ise bir sanat eserini sanatçının güdüleri şeffafmışcasına 
okuması, sanatçıyla eserini hatalı bir şekilde koşutlaştırması
dır. Bu sav inandırıcılıktan iyice uzaktır çünkü Fragonard'ın 
aile yaşanuna yaklaşımı konusunda hiçbir şey bilmemekteyiz. 
Daha akılcı bir varsayım sanatçının tablo konularını tüketici 
isteklerini göz önüne alarak seçmiş olmasıdır. 

Tüketicilerin veya tablo satın alanların tabloları ne şekilde 
anlamlandırdıklarını ortaya çıkarmak daha güvenli biı: yön
temdir. Böylece tablonun seslendiği izleyici kitlesinin toplum
sal sınıfı ve dini görüşlerinden genel çıkarımlar yapabiliriz. 
Fragonard, Sütanneyi Ziyaret tablosunu kamu izlenimine sun
mak için yapmamıştır. Tabloyu zengin sınıftan biri satın almış 
ve az sayıda kadın ve erkek tabloyu görebilmiştir. 1780'de 
tablonun genel defterdar Leroy de Senneville'in elinde oldu
ğunu ve bu kişininde özellikle Hollanda ve Fransız geleneği
ne düşkün, geniş bir tablo koleksiyonu olan bilgili bir sanat
sever olduğunu biliyoruz. Ziyaret' in seçkin bir izleyici için 
yaratıldığını boyanın sürülüş biçiminden anlamaktayız, çünkü 
bu tablo Fragonard'ın yarattığı en karmaşık ve sıradışı yüzeye 
sahiptir. Resmin tonu, sarı ve kırmızının ince çeşitlemeleriyle 
sınırlı olup, gölgelerde h.-ullarulan mavimsi yeşil ana tonu be
lirgin kılmaktadır. Tablonun tüm yüzeyi uzaktan kesintisiz, 
parlak bir altın izlenimi vermekte, ancak tablo yakından ince-
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lendiğinde renkler çeşitlilik ve canlılık kazanmaktadır. Fırça 
darbeleri de benzer özellikler göstermektedir. Uzaktan bakıl
dığında yüzey biteviye cilalı gibi durmakta, ancak resme yak
laşıldığında geniş ve ince ·Sürülmüş yüzeyler (babanın panto
lonu ve çoraplarında olduğu gibi) , belli belirsiz bir şekilde 
daha düz boyanmış yüzeylere kaymakta ve bu yüzeyler boya
nın kalın, görülebilir fırça darbeleriyle sürüldüğü diğer yerle
rin (babanın omuzunda olduğu gibi) hemen bitişiğinde bu
lunmaktadır. Bu yüzey, boyaya ince kum karıştırılarak daha 
da kabarık hale getirilmiştir. 

Eğer Fragonard'ın ele aldığı konuya yaklaşımı hem dini ta
pınma ve hem de erotik gösteri ifade etmekte ise, tablonun 
kendisi de hem kutsal, hem de duygusal bir nesne sayılmalı
dır. Tablonun, boyutları küçüktür ve dolap üzerine asılmak 
içindir. Az sayıda insanın, özel olarak izlemesi, bakıp zevk al
ması ve belki de dinsel duygulara kapılması için yapılmıştır. 
Boyfl yüzeyi kesinlikle zevk duygusu vermek amacıyla ayar
lanmıştır. İzleyici gözleriyle bu yüzeyi okşayacaJ...'tlr. Bu okşa
ma, uzmana onsekizinci yüzyıl yazarlarının "kıyaslanamayan 
zevk" dediği duyguyu tattıracakur.29 Konunun içeriği bir tara
fa bırakılacak olsa bile, tablonun kendisi yakından bakan ve 
tabloya yaklaşınca tablonun şehvet uyandıran yüzeyinden he
yecanlanacak seçkin izleyiciyi akla getirmektedir. Ancak izle
yicinin bu tanımı, tablodaki cinsellik çağrıştıran fırça darbele
rinin yarattığı görünmez etkiyi yorumlamamıza nasıl yardımcı 
olacaktır? Sütannelik kurumuyla ilgili söylemin özellikle seç
kin annelere yönelik olduğunu hatırlarsak, Fragonard'ın Sü
tanneyi Ziyaret' inin çağdaş tartışmaya nasıl katıldığını artık 
anlayabiliyor muyuz? (Bilindiği gibi bu söylem bir yandan ço
cuğunu emzirmeyen ananın bencil olduğunu ve "doğal" ol
madığını varsayarken diğer yandan da eğer emzirirse duygu
sal ödül ve cinsel doyum vaat ederek anneyi emzirmeye teş
vik etmekteydi). Eğer iyice seçkin bir izleyiciye hitap etmek 
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üzere yapıldığını varsaysak bile, eserin uyan niteliği mi taşıdı
ğı, Rousseau ahlakı mı vaaz ettiği, yoksa var olan alışkanlıkla
rı haklı kılmak için mi tasarlandığı bilinemez. Resmin aynı za
manda kesin olmayan bir tavırla tasarlandığı ve tüm inançlar
ca kabul görecek hale getirildiği de söylenebilir. Bu durumda 
tablo birkaç "okumayı" olanaklı kılmak üzere kasıtlı olarak 
belirsizdir. Kısacası, ne izleyici, ne de sanatçı tabloda gösteri
len davraniş yerilmekte midir yoksa övülmekte midir bilemez. 

Son olarak da , izleyici ve sanatçının yanısıra aynı çağda 
yaratılnuş diğer resim ve metinlere başvurabiliriz. Daha önce 
de belirtildiği gibi, Fragonard'ın tablosuyla sütanneliği betim
leyen diğer tablolar arasındaki en belirgin kıyaslama noktası 
"kentsoylu seçkinler" ile "köylüler" arasında kuruhnuş olan 
karşıtlıktır.30 Aubry'nin ın7 yapımı Sütanneye Veda' sını in
celersek,  ressamın oldukça gerçekçi bir temsil şekli seçtiği ve 
figürlerin tarihsel olarak doğru giysileri ve kişilikli yüzleriyle 
aynen "yaşamdaki gibi" oldukları görülecektir. Veda' da sü
tanne ve kocasının çocuğa çok bağlı olduğu bellidir. Çocuk 
köy evinde beslenip sevildiği için, kendisini şehre geri götür
meye hazırlanan doğal annesinden kurtulmaya çalışmaktadır. 
Özellikle dikkat çeken bir nokta ise babalığın içten endişesi 
ile doğal babanın mesafeli neşesidir. Aubry'nin tablosunda 
hiçbir şey belirsiz değildir ve "Aubry, çevrenin ve toplumsal 
davranışın kan bağından daha önemli olduğunu ve iyi ana
babanın çocularına evde baktığını öğretmektedir" diyen Carol 
Duncan'a katılmamak olası değildir. 3ı 

Aubry'nin açık konusunun dolaysız mesajı resmin yapısın
da' da görülmektedir. Hatta tüm tablo, İncil'deki 11Doğuş11• öy
küsüne iğneleyici göndermeler yapmaktadır. Birinci gönder
me "Mısır'a Kaçış"a, ikincisi ise "Çobanların Hayranlığı" bö
lümlerinedir. Bakire Meryem'in taklidini yapan seçkin anne, 

Hz. lsa'nın doğuşu, ç.n. 
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kabarık eteklerinin ağırlığıyla yükünü almış ufak bir eşeğin 
üzerinde oturmaktadır. Eşeği yularından çeken kocası ise Jo
seph'in rolünü üstleruniştir, ancak abarulı davranışı ve ilgisiz 
havasıyla o yalın marangoza benzemekten çok uzaktır. Bebek 
İsa, Herod'un gazabından ve kesin ölümden kurtulmuştur 
ama bu zengin çocuğu yalnızca kendisini büyüten insanların 
sevgisinden ve köy yaşamının sağlıklı ortanundan kurtulmak
tadır. Bu arada babalık çocuğun yanında "hayran bir çoban" 
gibi durmakta, elleri dua edercesine kavuşmuş. bulunmakta
dır. Kırsal çevre ve harabeler bu tür bir pastoral bağlılık için 
uygun havayı sağlamaktadır. Sütanneye Veda' da alt yapılar 
üstteki açık yapıyı belirsizleştirmemektedir; tam tersi, üst ya
pıyı zeka ve ince espri ile pekiştirmektedir. Aubry, kent-köy 
kutuplaşmasını vurgulamak amacıyla sütanneyi açıkça roman
tik bir hava içinde sunn1aktadır. Ve .bu sunuş çağın bilinen ve 
söylenen gerçekleriyle taban. tabana zıttır. İşin gerçeği, sütan
neye verilen çocukların çoğunun öldüğüdür. 

Sütanneye Veda' nın mesajı kolaylıkla Fragonard'ın tablo
suna transfer edilebilir mi? Durumu şöyle özetleyebiliriz: Çok 
şık ana-baba köy· çevresinde oldukça "yanlış bir yerde" gibi 
durmaktadırlar. Yapay kentsoylu davranışlarının yanısıra ço
cuk için hiç de içten olmayan bir endişe taşımaktadırlar. Be
beklerini sütanneyi göndermiş olmaları ve bebeğin anasının 
göğsündeki "doğal" konumundan koparıldığı göz önüne alın
dığında, ana-babanın bu ilgisi sorunlarla doludur. Bu durum
da Sütanneyi Ziyaret tablosu, Aubry tarafından açıkça ortaya 
konan temayı daha değişik ve biraz daha incelmiş şekliyle 
sunmaktadır. Ancak bu yorum, sütanne tarafından raydan, çı
kanlmaktadır çünkü bu sütanne (Aubry'nin sütannesi gibi) 
bebeğe duygusal bir yakınlık göstermemektedir ve daha önce 
de belirttiğimiz gibi, yaşlı olması ve kompozisyondaki rolü 
nedeniyle gizemli bir figürdür. Fragonard'ın bebeği ise 
Aubry'nin bebeği gibi tercihini açıkça ortaya koymamaktadır. 
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Gerçi asıl ana-babasına yüz çevirmiş ve sütannesine dönmüş
tür. Bu da pekala anlamlı bir tavır sayılabilir (Bu hareketten 
hemen anlam çıkarmak için acele etmemek gerekir çünh.'Ü 
Fragonard'ın Rembrandt' tan kopya ettiği bir başka tabloda da 
Bebek İsa annesine yüz çevirmiştir). Fragonard'ın tablosunda
ki pek çok öğe Aubry'nin tablosundakilerle aynı olmasına 
karşın, iyi-kötü, köy-kent, sıradan insan-kentli seçkin ikilem
lerini kullanarak eğitici bir öykü anlattığını söylemek zordur. 

Öyleyse Fragonard'ın imgesinin ne anlama geldiğini nasıl 
anlayacağız? Bu tablo toplumsal davranışlara ve ideallere do
laysız bir tepki mi yoksa iğneleyici bir tepki mi sergilemekte
dir? Gösterdiği şeyleri övmekte mi, yoksa yermekte midir? Bu 
aşamada "sanatçının niyeti nedir?" diye sormaya yaklaşıyoruz 
ancak bu soruyu sormayacağız. Som1amız gereken soru, sa
natçının neyi temsil etmek istediği veya neyi temsil ettiğini 
sandığı değil, neyi temsil ettiğidir? Bizim üzerinde durmamız 
gereken Fragonard'ın Ziyaret' inin. kompozisyonunda günün 
temsil lnırallarının nasıl kullanıldığıdır. Ve belirsizlik ile birlik
te aykırılıklar içermesine karşın, imgenin kendine has özellik
lerine nasıl bir yorum getirildiğidir. 

Bir kez daha tabloya döndüğümüzde, en açık ve belirli 
yönünün kompozisyon yapısı olduğunu görürüz. Figürlerin 
belirgin bir üçgen halinde yerleştirilmesi bakışlarla pekiştiril
mektedir: Sağ köşedeki çocuklar yukarıya, annelerine bak
maktadırlar ve anne de aşağıya, beşikteki bebeğe bakmakta
dır. Rönesans'ın en parlak döneminde yapılan "Kutsal Aile" 
veya "Meryem ve Çocuk" tablolarıyla iyice ünlü olan bu kom
pozisyon yapısı, eserin yarı dilli yönünü vurgulaması açısın
dan önemlidir. Bu geometrik form ısrarla kullanılmışur. Üç
gen şekli aralannuş perdelerde de görülmektedir. Aralanmış 
perdeler Meryem'in konu olarak seçildiği dinsel tablolarda 
çok sık tekrarlanır.32 Ancak tablonun üçgen düzenlemesine 
asıl dikkati çeken pencere pervazındaki fenerdir. Kapağının 
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şekli, altı geniş ve yanlan eğimli olduğu için resmin üçgen. 
kompozisyonunu pekiştiımektedir. Fenerin tepesi, aynı anne
nin yuvarlak şapkası ve başı gibi, üçgenin üst kısmını oluştur
maktadır. Üçgen şeklinin bu denli vurgulanması izleyiciyi şu 
soruyu sormaya yöneltmektedir: Figürlerin yerleştirilmesi tab
loya doyurucu bir yorum getirebilir mi? 

Tablonun genel piramit havasına odaklanınca, üç nokta
nın belirginleştiği göze çarpmaktadır. Bu üç nokta kompo
zisyonun tutturulduğu noktalardır: Bir köşede oturan yaşlı 
sütanne, diğer köşede ayakta duran küçük kızıl saçlı kız ve 
başı üçgenin tepesini. oluşturan anne. Bu üç figür kompozis
yona hükmeden ana parçalan oluştuımakta ve böyle görülün
ce de değişik yaşlar anlam kazanmaktadır. Artık tabloyu "ka
dını üç değişik noktada gösteren" bir kompozisyon olarak 
okuyabiliriz: Masum küçük kız olarak, genç yetişkin ve cin
selliği bariz bir kadın olarak ve geleneksel olarak ölüme gön
derme yapan yaşl� kadın olarak (Üzerine oturduğu sandık bi
le tabuta benzemektedir). Kadınlarla birlikte olan nesneler ise 
bu figürlerin yaşamın denetçisi olarak üstlendikleri rolleri vur
gulamaktadır. 

Yaşlı kadının elinde bir yün eğirme çubuğu vardır, ancak 
bunu kullanmadığı için çubuk işlevsel değil, simgesel olarak 
önemlidir. Tablodaki bu ve benzeri sembollerin anlamlarını 
tartışmaya geçmeden önce, pek çok görsel simgenin yüzyıllar 
boyunca sürekli ve değiştirilmeden h.-ullaruldığı için anlamlan
nın iyice bilinir hale geldiğini belirtmeliyiz (Aynı şey yüz ifa
deleri ve pozlar için de geçerlidir). Sanatçı bu bilinirliğe güve
nir ve yarattığı imgenin karmaşıklığını, ima gücünü ve belir
sizliğini arttıracağını bilirdi. İzleyiciler ise resmi deşifre eder
lerken bu kalıplaşmış ifadelerden yola çıkar; eğlenir ve zevk 
alırlardı. Sütanneyi Ziyaret' te yün eğirme çubuğu, "ev yaşan
usı ve kadın olmak" ile "cinsellik ve ölüm" anlamlarını birbiri
ne bağlayan ilişkiler ağının merkezinde yer almaktadır. 
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Yün eğirme çubuğunun yalın bir "köylülük" simgesi oldu
ğunu , burada ise pastoral çoban kızdan yaşlı sütanneye geçti
ğini daha önce belirtmiştik. Ancak tablonun genel bağlamı 
içinde daha derin bir anlam kazanmaktadır. Yün eğirme çu
buğu, Kader'i temsil eden üç yaşlı kadından birinin elinde 
bulunurdu. Bu yaygın simge ölümün kaçınılmazlığını hatırla
tırdı. Yaşlı kadın nedeniyle üç kadın, insanoğlunun kaderini 
elinde bulunduran, ellerindeki ipliği tutan, ölçen ve kesen üç 
yaşlı kadına benzetilmektedir.33 Bu benzetme, üç figürün be
beğin beşiğinin etrafında toplanması ve yerde açılmış bir yün 
yumağını tutan küçük kızın yüz ifadesi ile daha da belirgin 
hale gelmektedir.34 Tablodaki kadınlar kompozisyonun yapı
sını denetim altına almakla kalmayıp, aynı zamanda "Yaş" ve 
"Kader" olarak geleceği de denetim altına almaktadırlar. Hem 
erkekleri, hem de çocukları denetim altına almış gibidirler. 
Sütanne bebeği denetlemekte, sağ köşede belli belirsiz görü
len çocuk küçük kızın önlüğüne yapışmakta, oğlan çocuğu 
gözünü annesinden alamamakta, anne ise kompozisyonun te
pesinde durmakta ve diz çökmüş babayı bir çocuğu tutar gibi 
kucaklamaktadır. 

Yün eğirme çubuğu, "kaderi yaratan kadınların yaşam ve 
ölümü denetlerneleriru" simgelemesinin yarusıra, erkekleri di
ze getiren kadın cinselliğinin gücünü de çağrıştırmaktadır. 
Tabloda çubuk yaşlı kadirun değil, cinselliğiyle yola getiren 
genç kadının elindedir. Bu cinsel denetim, çubuğun düzenle
yen simgesinde yankılanmaktadır. Onsekizinci yüzyılda res
medilen Herkiil ve Omfale tablolarında, kadının yün eğirme 
çubuğu ve erkeğin sopası el değiştirmiş, böylece rol değişikli
ğini vurgulayan, erotik tabloların malzemesi olmuştur.35 Bun
larda yün eğirme çubuğu kadınlığın simgesi olarak seçilmiştir. 
Dikiş, nakış, yün eğirme kadınlara ait işlerdir ancak yün eğir
me çubuğunun bunların ötesinde cinsel bir anlamı vardır: er
kek cinsel organını çağrıştırabilir.36 Bu konuda Boucher'nin 
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tablosu yol göstericidir: Le Mire tarafından gravür haline geti
rilmiş tabloda şu sözler yazılıdır: "Hercules esclave chez la 
Reine Omphale. Se laisse desarmer et file avec elle."* Bu gra
vürde Herk:ül çıplak oturan Ornphale'nin önünde altta otur
makta, Omphale Herkül'e bakmaktadır. Herkül elindeki yün 
eğirme çubuğunu uygun bir açıda tutmaktadır. Yazı özellikle 
ilginçtir çünkü "filer" (eğirmek) sözcüğü kullanılarak cinsel 
ilişki ile ilgili bir sözcük oyunu yapılmakta, kadının "eğirir
ken" çubuğu "tuttuğu" veya "aldığı" çağrışım yapmaktadır 
(quenouille). 37 Omphale geleneğinde yün eğirme çubuğu 
hem ev yaşamını, hem de cinselliği çağrıştırır. Bu tabloda be
şiğin altındaki kedi de aynı şeyleri çağrıştırır. İyi Ana (fig . 
1 .3.) tablosunda ise yine bir kedi vardır ve· genç kadının boy
nunu okşamaktadır. 

Sütanneyi Ztyaret' te kadınlar denetçi olarak temsil edil
mişlerdir. Özellikle genç erotik anne kompozisyonun en ba
şat figürüdür. Peki, tabloda öne sürülen bu kadın üstünlüğü 
nasıl bir şeydir? "Öne sürülen" diyorum çünkü o çağda yazı
lan pek çok eser çocuk yetiştirme konularında kadınların ge
nellikle erkeklerin isteklerine boyun eğdiklerini belirtmekte
dir. Bu erkek kocası, doktoru veya günah çıkardığı papaz 
olabilirdi. Öyleyse tablonun alt-anlamını oluşturan "denetle
yen ve/veya erotik kadınlar", tabloda açıkça belirtilen anlama 
nasıl bağlanmaktadır? Belki de bir imge belirsiz öykü ile öy
k.iinün simgesel alt katmanlarını birbirine bağlamaktadır. Bu 
"arabu lucu" Emile' in birinci bölümünden alınan emzirmeyle 
ilgili bölümdür. Özellikle şu satırlar yararlıdır: "Herkes esas 
işine geri dönsün. Başta da analar. Tüm bozulmalar bu ilk 
yoksunluktan kaynaklanır. Tüm ahlak yapısı çöker; yürekleri
mizdeki doğal hisler söner." "Analar yeniden çocuklarını 
emzirmeye razı olursa davranışlar düzelir, yüreklerimizdeki 

Herl..ill, Kraliçe Omphale'in yanında köle. Silahı elinden alınd� kraliçeyle birlll..-ıe yün 
eğirdi. 
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doğal his yeniden uyanır, devlete insan yetiştirilmiş olur . . .  
Ahlakın bozulmasına karşı e n  iyi panzehir aile yaşamının gü
zelliğidir.1138 Fragonard'ın tablosundaki anne asli görevini sav
saklamakta ise, bu mantığa göre ahlak yapısına karşı gelmek
tedir. Ancak kadını merkez noktası, kompozisyonun en yük
sek noktası yaparak Fragonard ona başat bir konum vermiş
tir. Öyleyse kadının hükmettiği düzen he doğal, ne de ahlaki 
bir düzendir . .  Sütannelik kurumu da, baş eğmeye zorlanan 
cinsin (kadınlar) hüküm sürdüğü o tersyüz edilmiş düzenin 
hem belirtisi, hem de neqenidir. 

Bu noktada tartışmaya Fragonard'ın Eve Dön.üş (Fig. 1 .5.) 
adlı tablosunu da katabiliriz. Bu tablo Sütanneyi Ziyaret' le 
bir diyalog oluşturmaktadır. Buradaki tartışma Aubry'nin Sü
tanneye Veda' yı karşılaştırırken kullanılan terimlerden farklı 
terimler üzerine hırulacaktır. Veda' da açık mesajin, belirsiz
lik içermeyen konunun ve destekleyici yapıların Fragonard'ın 
imgelerinin belirsizliğini iyice öne çıkardığını görmüştük. Fra
gonard'ın bu ikinci tablosunu tartışırken kompozisyonun dü
zenlenmesi veya yapısı üzerinde odaklaşacağız, çünkü bu dü
zeyde yapı Sütanneyi Ziyaret' e aydınlatıcı bir eleştiri sağla
maktadır. 

Eve Dönüş görece sorunsuz bir "mutlu aile" imgesi sun
maktadır ("Görece" diyorum, çünkü bu tablenun da kendisi
ne ait bir garipliği vardır). Tabloda alçakgönüllü bir evde çe
kirdek aile, çocuğun beşiğinin etrafında toplanmış görünmek
tedir. Ana-baba sevgiyle birbirlerine bakmakta, küçük bir er
kek çocuk babasının koluna sarılmakta, kundaktaki çocuk 
gruba dönük olarak rahat uyumaktadır. İkinci bir çocuk ve 
başka bir kadın da arka _plandan bu mutluluk tablosunu izle
mektedir (Bu ikinci kadın bir akraba veya hizmetçi olabilir fa
kat sütanne olduğunu gösteren hiçbir belirti yoktur). Eserin 
incelenmesinde bu aşamada duraklarsak tablo Fragonard'ın 
Sütanneyi Ziyaret' ine bir giriş, bir yan kapı sağlayamaz. An-



Figür 1 .5. Jean-Honore Fragonaıd, Eve Dönü,<, 1780 civan (Parls, özel koleksiyon). 

cak kompozisyonun bazı öğeleri daha verimli bir kıyaslamayı 
önermektedir. Örneğin, anne, kocasının ve bebeğin önünde 
diz çökmüştür. Elbisesinin kesimi göğüslerine dikkat çekmek
tedir, ancak bebeğin yerini kocanın aldığını ima eden bir öğe 
yoktur. Kişilerin toplumsal sınıfı da farklılaşmıştır. Ziyaret' teki 
seçkin ve incelmiş çift yerine burada sert ve sağlıklı, neredey
se kırsal bölge insanlan bulunmaktadır. Bu farklılıklara Ziya
ret' e kıyasla özel anlam yükleyen ise kompozisyonun dina
miğidir. "Üçgen yerleşim" yine kullanılnuş, ancak üçgenin te
pesini bu kez baba oluşturmuş ve büyük çocuğun da tanım
ladığı aile grubuna katılmasına izin verilmiştir. Aile grubu çok 
daha sıkışıktır ve ana-baba tablonun diğer bfrimlerinden ayrı 
olmayıp, el tutuşmalarla üç kişi birbirine bağlanmıştır. Üçge
nin tepesini kontrol eden erkek, kompozisyonu da kontrol 
etmekte ve aynı uzantıda düşünülecek olursa, ailenin temsil 
ettiği toplumsal düzeni de kontrol etmektedir. İmgenin yalın 
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ve açık oluşu, belirsiz yanının olmayışı, mobilyaların düzenli 
geometrisi ve kompozisyonun sadeliğiyle de desteklenmekte
dir. Sütanneyi Ziyaret' teki açık kapı ve pencerenin sağladığı 
uzamsal giriş-çıkışlar ve zenginlik yoktur. Kadın ve erkek fi
gürleri arasında dinamik bir gerilim ağı örülmüş ve bu ağ ise 
kompozisyonun düzenlenmesiyle odaklaştırılmıştır. Frago
nard'm Sütanneyt Ziyaret' ini onun Eve Dönüşü' ne karşıt ola
rak veya Rousseau'nun Emile' ine koşut olarak "okursak",  im
ge doğal düzeni tersine çevirir. Böyle olunca tablo, anaları ta
rafından ihmal edilen, babalan tarafından da bir köşeye atılan 
bebeklere yaşlı cadıların bakmasını gösterir. Bu yıkım içten
likten uzak bir kültürü belirlemekte, kadının doğal görevlerini 
değil toplumsal görevlerini yapmasını özendiren baş aşağı 
gelffiiş bir kültürü göstermektedir. Fragonard'm Ziyaret' inde 
kültürel yapının tersyüz edilmiş olması, kompozisyondaki 
"doğanın tersyüz edilmiş olmasıyla" açıklanmaktadır:  Kadın 
erkekten yukarda, ona baskın çıkmış ve erkeği kontrol et
mektedir. Tek başına alınacak olursa, Sütanneyi Ziyaret' te 
açık ve seçik bir mesaj, Eve Dönüş' teki kesin anlam yoktur. 
İmgeyi nasıl okursak okuyalım, bir şeyler mutlaka açıklanma
mış olarak kalmaktadır. Tabloyu "sütanneliğin kötülüklerini 
anlatan bir eser" olarak yorumlarsak, sağlıklı çocuklar bu yo
ruma ters düşmektedir. Eğer bu tablo sütanneliği yeren veya 
çocuklarını başkasına verenleri eleştiren bir mesaj taşıyorsa 
elinde ölümlülük çubuğu taşıyan yaşlı sütanne bu amaca uy
gundur. 

Bir an için Ziyaret' in kendi onsekizinci yüzyıl seyircisine 
de belirsiz, kapalı ve girift göründüğünü varsayım. Pek çok 
tablonun izleyicilere böyle belirsizlik duygusu verdiğini, tar
tışmalara yol açtığını biliyoruz. Baudouin'in Dürüst Model 
(\'\Tashington, D. C. ,  National Gallery of Art) tablosu bu olgu
ya iyi bir örnektir, çünkü tabloyu görenler tablonun verdiği 
açık mesaj konusunda ikileme düşmüşler, figürler arasındaki 
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ilişkiler, duygular ve amaçlarla ilgili anlaşmaya varamamışlar

dır. 39 Fragonard'ın Ziyaret' i analık kurumunu anlatan diğer 

eserlerden farklıdır. Eser gerçekçi bir anlatımla ele alınmamış

tır ve kategoriler arası bir konumdadır: Ne tipik bir pastoral , 

ne sütannenin dolaysız bir yorumu , ne de sınıf farklılıkları 

üzerine bir eleştiridir. Bugün bir tarihçi tarafından yorumlana

bilen simgesel alt-metin, kendi çağında yalnızca "yüksek sa

nat" geleneğinde eğitilmiş kişilerce özümlenebilirdi . Tablo iki 

açıdan anlam belirsizliği içerir: Bir kere çoklu kodlamalarla 

yüklenmiş alt-metin, simgesel değiş tokuşu anlamaya dayan

maktadır. Ayrıca konu belirsiz ve kapalıdır (Kabul etmek ge

rekir ki bu ikinci nokta tarihsel açıdan daha varsayıma dayalı 

bir noktadır). 

Artık Eve Dönaş ve Ziyaret' i anlatımın iki yaklaşımı olarak 

görebiliriz. Ziyciret' in yaklaşımı ifadeleri vurgulamakta ve on

ların belirsizliğini, çok-anlamlılığını ve birbiriyle oynaşarak 

anlam değiştirmesini açığa koymaktadır.40 Simgesel kodları 

bilmeyi gerektirmekte , ancak izleyiciyi " gerçek anlam" veya 

"kastedilen" konusunda çelişkide bırakmaktadır (eğer böyle 

bir anlam varsa tabii). Eue Dönüş de kodlarla örülmüş olması

na karşın anlam açıklığına doğru kaymaktadır. Bu eserde 

"temsil edilen", bir başka deyişle " kastedilen" anlam hemen 

ve açıkça anlaşılabilmektedir. Dönüş' ün bu açık seçikliği, ya
pısındaki bu kesinlik ,  onun Rousseau taraftarlarınca "ahlaksız 

ve efemine" toplumu temsil eden bir yorum olarak yerilmesi

ne neden olmuştur. Bu tür yorum aristokratlar ve "sosyete ka

dınlara" ait bir özellikmiş gibi gösterilirdi ama bu yorum aynı 

zamanda bu kişilerin evlerinde ağırladığı sosyete züppeleıi ve 

felsefeyle uğraşanlar ile de ilişkiliydi. Rousseau'nun eleştiri

leri erkeklerin toplum içinde kendilerini nasıl temsil ettikle

ri ve duygu ve düşüncelerini davranışlarına nasıl yansıttıkları 

ile ilgili olsa da, bu eleştiri resim ve tiyatro gibi sanatlara da 
uzanmaktaydı. 4ı 
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Rousseau'nun terimleriyle kavramlaştırılınca, Fragonard'ın 
Satanneyi Ziyaret' i ile Eve Dö.nüş' ü arasındaki karşıtlık, daha 
yapmacıklı, daha doğallıktan uzak ve· daha kadınsı bir yorum 
ile daha doğru" daha şeffaf ve daha erkeksi bir yorum arasın
daki karşıtlık olarak göıiilebilir. Bu karşıtlık, iki baba a rasın
daki ayrımda da belirgindir. Bu yalancı yumuşaklıkla diz çö
ken baba, dolaysız mesaj veren resimdeki (Eve Dönüş) kaba 
saba, kendinden emin babadan daha ince, daha şık, daha ka
dınsıdır. Fakat Ziyaret1 i incelerken hem betimleme yöntemi
ni, hem de gösterilen toplumsal olguyu "Rousseau tarafından 
lanetlenen" diye tanımlarsak, kendimizi yeni bir belirsizlik dü
zeyine geçmiş buluruz. Doğallıktan uzak ve kaypak temsil 
şeklini bu doğallıktan uzak toplumsal olguya (sütannelik) ya
raşır bir anlatım tarzı olarak nu göm1ekteyiz? Rousseauvari 
bir mesajın Rousseau'nun görüşlerinin tam tersi bir dille v.eril
mesini imnik olarak nu görüyoruz? Ya da · burada istenmeden 
oluşan ve fakat önemli bir rastlantı ile mi karşı karşıyayız? Be
nim için resmin tarzı; Rousseauvari bir mesajın olasılığıyla 
karşılıklı etkileşim içindedir. Bu tarz belirsizliği, görünmezliği 
ve duygusallığı, -yani "kadın"la ilgili olduğu söylenen özellik
leri- kutsamaktadır. Dikkatle yapılanan bu kutsama, "ahlaksız 
ve efemine toplum" yergilerini sorgulamakta, aynı "kötü sü
tanne" yorumumuzu sorunlu hale getiren sağlıklı Çocuklar gi
bi aykırı kalmaktadır. 

Fragonard'ın Sütanneyi Ziyaret' ini Rousseau'nun saptadı
ğı hareket noktasından yola çıkarak yorumlamamız olası; ama 
aynı zamanda, Rousseau'nun "erkek ve gerçekle" ilişkilendir
diği açık ve kapalı anlamlan kabul etmeyebiliriz de. Bu bakış 
açısından görüldüğünde tablonun bir tek belirli anlam içer
mediği için kusurlu olduğunu öne süremeyiz. Hatta bunun 
ram tersi olur: Tablonun pek çok anlamlarla yüklü olduğunu 
saptar ve aralık duran kapı ve pencereyle simgelenen karşıt
lık, anlam zenginliği ve açıklığı değerlendirebiliriz. Bu yön-
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den incelendiğinde Eve Dönüş tablosu Sütanneyi Ziyaret' e 
yeni anlamlar katacağı yerde on� tek bir yoruma indirgeyerek 
anlam yitirmesine yol açar. Demek ki Eve Dönüş tablosu Zi
yaret üzerinde baskı kurmaktadır; ; ı�  fo "mutlu ana" imgesinin 
onsekizinci yüzyıl kadınlan üzerinde baskı kurduğu gibi . 
Çünkü "mutlu ana" ideaii kadınların seçeneklerini bir tek se
çeneğe indirgemekte ve onları yalnızca üreme sistemleriyle 
tanımlamaktadır. Tüm açık anlam tartışmalarının ötesinde, 
Rousseau idealini içeren tablo Eve Dönüş' tür çünkü olasılık
ları kısıtlar ve bunun karşılığında da açıkça tanımlanmış anla
mın getirdiği duygusal güvenliği sunar. 

NOTLAR 

1. Thomas E. Crow, Palmers and Publl�_Lffe in Elgbıeeıııb Century Paris (New Haven: 
Yale Unlveısity Press, 1985). 

2 Ella Snoep-Reitsına, "Chardin an� ıhe<Bourgeois Ideals of His Time", Nederlaııds 
Kunsıbfsıoriscb faarboek 24 (1973): 147- H. 

3. Pierre Rosenberg, Fragoııard(New York: Metropolitan Museum of An, 1988), s. 46o. 
Rosenbetg değerlendirmesin! c:Seriiı 'Musee Cognacg-Jay (Paris)'deki suluboya kop
yasına dayandırmaktadır. Benim bu makalede kullandığım Washington kopyası Ro
senberg'in kullandığıyla tıpa tıp aynıdır. 

4 Bu sorunun sôrulına gereksinimine dikkatim! çeken Colln Bailey'ye ıCşekkOr ediyo
rum. 

5 Ben "Nourrice" sözcüğünü 'evlat edinmiş anne" olarak değil, "sütanne• olarak çevir
dim. Ancak eseri 'Evlat Edinmiş Anneyi Ziyaret' olarak isimlendiren Wildenstein 
şöyle demektedir: 'Son derece duygusal bir görüntü; şık genç kadın beşik-teki bebe
ğini göste�ekte, eşi bebeğe bakıp kansının kolunu sıkmaktadır. Olay bir 1..-ulilbede
kl odada geçmekte, ilerde inek ahın bulurunaktadir. Mme. de Genlis'in söylediğine 
göre· kentlerden getirilen çelimsiz çocuklar bu ahırda büyUtülOrdU. Onsekizlncl yilz
yılda bu tür konular çok modaydı.' (Georges Wildensıein, Tbe Palll/lngs of Frago
nard, [Garden City, N.Y.: Phaidoıı, 19601, s. 27). Wildensteln aynı tablonun iki tane 
daha kopyasını · kaıaloğlına almıştır. Şu anda Rothschild koleksiyonunda bulunan 
bir tanesi çok daha küçüktür ve çok farklı bir kompozisyonu ve ikonografları var
dır. Ancak eskiden Washington kopyasıyla aynı onseklzinci yüzyıl koleksiyonunda 
bulunuyorlardı ve 178Q ve 1784'te her iki eser de Leroy de Senneville sauşında 

yer aldılar. Şu anda özel bir koleksiyonda bulunan Uçilncil bir Sütanneyi Ziyaret 
tablosu, Washington kopyasının kompozisyonunu yinelemekte, ancak kaynağı bl
linmemekiedir. Çok daha zayıf bir eserdir ve Fragonard'a atfedlleceğini hiç san
mam. 
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6 Bu dolabın örnekleri için bakınız: Greuze'un VU/age Brlde adlı eseri (1761; Paris: 
Musee de Louvre) ve ayıu kişinin tarihi belirsiz Tbe Motberly Reprlmand (Wllllams
town, Mass.: Sterling and Franclne Clıırk Art Instliute) adlı eseri. Fragonard'ın The 
Armolre (Dolap) (1778) adlı gravürü de aynı eşyayı kullanmaktadır. 

7 Örnek olarak bakınız: Fragonard'ın Çobaıı Kız(l 752; Chlcago: Art Instlrute of Chlca
go) adlı eseri veya Moreau Le Jeune'ün 1780 tarihli gravürü. Bu ikinci eser Bouc
her'nln Sütanneler isimli eseri örnek alınarak yapılıruşıır (A. AnanoPun Fmnçols Bo
ucber adlı kitabında resmedilmiştir. [Lausanile and Paris: Blbliothegue des Aris, 
19761, I: Flg. 171). 

8 Bu kOçOk erkek çocuğu pek çok tabloda yer :ıJmaktadır: Tbe Stolen Klss (1760 civan; 
New York: Metropolitan Museum of Art), Tbe Donkey's Mea/(1780 civarı; Cambrid
ge, Mass.: Fogg Art Mesuem) ve Tbe Little Preacher (1780 civan; Paris: Özel koleksi
yon). Bazen genç bir baba (l'Heureıise Ferondtıe' de olduğu glbl) bu tür bir şapka 
giymektedir. Yün eğirme aledniıi kırsallığın göstergesi olması konusu İçin bakınız: 
Huguler'nin Boucher'den örnek aldığı pastoral tablolar, özelllkle de Second livre de 
sujest et pasıomles par F. Boucber, pelmre du rot adlı kitaptaki Uk resim CAnanof, 
Bouc:her, 1: Pig. m ve J. M. Liotard'ın Bouc:her'den örnek aldığı la Beıgere laborieu-
5e isimli baskısı (Ananoff, Boucber, I: Plg. 54). Bu açıdan yün eğirme aİeti Aziz 
Genevieve'in simgesi olarak lmllanılmakİa, özellikle onun 'çoban kız' olarak betim· 
lendiğl ıablolan:la yer almaktadır. ômek olarak Philippe de Champagne'ın St. Seve
rin için yaptığı Azli Genevieve tablosu verileblllr. 

9 Tablolar tip olarak birbirine benzemekle birlik-le kanŞ.k tipler içeren birkaç tablo bu
lunmaktadır. Bunlardan en belirgini Arrnand Hamıner Koleksiyonunda bulunan Da
dıyı Ztyares adlı eserdir. 

10 Bu gösterişe kaçmayan köylü kadınlara uymuyor gibi görünen, 1750'lerde resmedi
len dekoratif figürler, genellikle mutlu köy anaları olarak kabul edilmlşlerdlr. Bunla
rın arasında Detroit'teki iki kadın figürü ve Art Instiıute of Chlcago'dakiler de bulun
maktadır. Fakat bu figürler, toplumsal geleneklerce saptanan analık kavramını gö&e
ren akımın dışında kalırlar. Detroit panellerinin durumunda ise kaduılar mevsimleri 
simgeler ve çocuklar da kadırılann doğurganlığını tanımlayan özelliklerdir. Bu do
ğurganlık toprağın doğurgarılığıyla koşuttur. 

11 Edward Maeder, An Elegalll An(Los Angeles and New York: Los Angeles Country 
Museum, 1983). 

12 Bu eserde merkezdeki figürler ve kompozisyon yapısı Raphael'in ıemsil eıtlğl yilk
sek Rönesans sanatına gönderme yapmaktadır. Ancak renk, boya sürü, ve ışİk etki
leri Rembrandt'ınkileri andırrnab.-ıadır. Fr:ı,gonard bu Kuzeyli ustayı büyük blr bece
riyle takllı etmiştir. 

13 ômek için bakınız: Boucher'nin bu konudaki resmi, Ananolf, Boucber, !: Flg. 1309, 
veya Pragonard'ın kendi yapuğı Adoratfoiı of tbe Sbeplierds adlı eseri (1776 civan, 
özel koleksiyon). 

14 Sütannellğin tarihi için bakımı: George Sussman, Selling Moıbers Milk: Tbe Wet Nur
sfng Bustness tn France, 1 715-1914 (Urbana: Unlversity of Ulinols Press, 1982); 
Yvonne Kniblehler ve Catherlne Pouquet, l' Htsıotre des meres du moyen dge a 11os 
jour.; (Paris: Editlons Montalba, 1980); J. L. Plandrin, Famllfes in Fonner Ttmes, çevi
ren, Rlchard Southem (Cambridge: Cambridge Unlverslty Press, 1979);Nancy Senlor, 
• Aspecıs of Infant Feeding I� Eighıeenıh-Cenıury France', Eigbıeentb Cenıruy Sludt
es 16 (Sumıner 1983): 367-88; Marie-Prance Morel, 'Tht!ories et pratlgues de L'allaiıe-
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mene en France au >.."VIII• siecle", Annales de Demogmpbie Hislorique (1977): 393-
,426, . 

15 Flandrin, Families, s. 206 ve Knlbiehler ve Fouqueı., L'Hf.stoire des meres, s. 93-94. 
16 Senior, Aspecıs, s. 379 ve Flanclrin, Families, s. 206. 
17 Örnek için bakınız: Rousseau'nun Emile Otl de /'education (Paris, 1762) adlı eserinin 

5. kiıabında 'Sophle ou la femme' adlı bölümde kadınların yeıiştirilişini anlattığı bö
lüm. 

18 Knibiehler and Fouqueı, L 'Hisloire des meres, s. 147. 
19 "Ces douces meres gui, debarrassees de leurs enfants, se lilvrent g:ıiement aux amu

semenıs de la ville,. savent-elles cependant guel ıraitement l'enfant dans son mailloı 
reçoit au village? Au molndre ıracas gul survient, on le suspend-a  un clou comme 
un paguet de hardes; et tandis gue, sans se presser, la nourrice vague a ses affaires, 
le malheureux -reste ainsi crucifie ... J'ignore combien d'heures un enfant peut rester 
en c�t etat sans perdre la Vie, mais je doute gue cela puisse aller fon loin. Voila, je 
pense, une des plus grandes commoditi:s du mailloı. • (Jean-Jacques Rousseau, Emile 
ou de /'educatioıı [1762; Paris: Garnier-Flamrnarion, 19661, s. 45). 'Çocuklarından 
kurtulup kendilerini kentin eğlencesine kaptıran bu tatlı anneler acaba çocuğun 
köyde nasıl bir muameleye tabi tutulduğunu biliyorlar mı? En küçük bir gOrOltü çı
kardığında, bir torba gibi süıanne tarafından bir çiviye asılmakta. ve işini hiç acele et
meden bitirinceye kadar zavallı çoCuk orada öylece eziyet içinde bırakılmaktadır. Bir 
çocuğun bu durumda, ölmeden ne kadar süre kalabileceğinJ.bilmiyorum ama bunun 
c;ok kötü sonuçlan olabileceğinden şüpheleniyorum. işte sanıyorum sütanneler için 
kundağın en büyük yararlanndan biri budur .• 

20 Marie-France Morel, "Ciıy and Country in Eighıeenth-Century Medical Discussions 
Aboı,ıt Early Childhood', Medlciııe and Sociery fıı Frmıce adlı kitapıa. Editör: R. Fors
ter ve O .. Ranunı. Çe·.'iri: E. Forster ve P. Ranum (Balıimore: Johns Hopkins Univer
sity Pre55, 1980), s. 48-65. 

21. Knibiehler ve Fougueı, L'Hisıoıre des meres, s. 86. Sanatta temsil edilen "anneliğin 
cinselliği' konusunda tartışma ·için bakınız: Card Ouncan, 'Mutlu Analar ve Fransız 
Sanatında Diğer Yeni Fikirler", An Bu//etiıı 55 (Oecernber 1973): 570-83. 

22 Biı poz 'Bebek lsa'yı Hayranlıkla izleyen Krallar' tablobnnda çok sık kullarulırdı ve 
Roger van der W'eyden'den (1455; Altaroftbe Tbree Kiııgs; Munlch: Aite Pinacoıhek) 
Rubens'e kadar (1626-27; Adomcion oftbe Magi; bu resmin kopyalan Louvre, Paris'te 
ve Belçika.'da özel koleksiyonda bulunmaJ..-ıadır) pek çok Kuzey geleneği ustasında 
görülmektedir. 

23 E. Jane Bums, "The Man Behind the Lady in Troubadour Lyric', Romance Noıes 
(Spring İ985): 257. 

24 Fragonard'ın ı:ım boy kopy:ısı şimdi Paris'te özel bir koleksiyondadır. Bakınız: Wil
densıein, Fragoııard, s. 191-2. Onsekizind yüzyılda RembrandL tablosu Crozat ko
leksiyonundaydı. Şimdi Leningrad'da Herrniıage'dadır. Yalnızca annenin beşiğe bak
tığı merkezdeki bölümü içeren birkaç kilçük kopyacbn bir tanesi San Francisco'da 
California Palace of the Legioıı of Honoı'da bulunmaktadır. 

25 Bu yaşlıca tipin örnekleri için bakınız: Fragonard'ın Tbe Educaıioıı of t/Je Vir;gin 
(1774 ci•·:m; Los Arıgeles: Arınand Hammer Foundation) adlı tablosundaki Aı.iz An
ne tiplemesi veya Fragon:ırd/Gerard'ın Tbe First Sıeps of Cbildbood (1780 civan; 
Cambridge, Mass.: Fogg Art Museum) adlı tablosundaki büyükaııne. ' 

26 Bu özellikler onalııncı yüzyıldan (Amboise Pare) onsekizinci yüzyıla CEncyi:lopedie) 
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kadar kabul görmüştür. 
27 Senior, Aspect,s, s. 372. 
28. Bu yorum ilk kez ondolruzuncu yüzyılda Charles Blanc'ın da içinde.bulunduğu kişi

ler tarafından ortaya atıldı. Ulistolre de Peintres: Ecole fmııçats, vol. 2, [Paris: Jules 
Renouard, 18631, s. 464). 

29 C. N. Cochln, "De L'illusion", Recueif de quelques pieces co11cenıa111 /es arts adlı eser
de (Paris, 1757; Geneva: Minkoff, 1972), s. 70. 

30 Başka bir kıyaslama Fragonard'ın Washlngton'daki SüJamıeyl Ziyaret' inden önemli 
derecede farklı olan bir tablosuyla yapılabilir. Bugün Rothschlld koleksiyonunda bu
lunan bu diğer tablo da Leroy de Senne-.·ille'indi ve onun gerçekleştirdiği 1780 satı
şında yer aldı. (Bakınız: Wildenstein, Fmg011ard, s. 302, Fig. 192). Washington tablo
sundaki imgeye netlik kawııdıracağı yerde, Rothschild ve Washington kopyaları yal· 
nızca Washington kopyasının garip yönlerini belirginleştirmektedir. Rothschild kop
yasında dinsel öğelıu en aza indirgenmiştiri Dua masası tabureye dönüşmüş, baba 
ise diz çökmeyip, oturmaktadır. Cinsellik çağnştıran öğder de azalıJrruştır: Annenin 
göğsü vurgulanmamıştır; baba ise başıru kadırun göğsüne dayamamaktadır. :Simgesel 
nesneler yoktur: Sütannenin elinde yün eğirme aleti yoktur; 'küçük kızın elinde yün 
yumağı değil bir oyuncak bebek vardır; kadının üç yaş dönemi vurgulanmarruştır. 
Sütanne ise çok farklı bir figürdür: Çok daha genç ve daha az tehditkardır. Rotlıs
child tablosunda ana-baba tipiyle kırsallık arasında bir ayrım olmasına karşın, bu ay
nm o denli aza indirgenmiştir ki bu ziyaretin sütanneye yapıldığı artık pek açık de
ğildir. Tablo pekala da kendi evlerinde bebek odasını ziyareı eden bir ana-babayı da 
gösteriyor olabilir. 

31 Duncan, "Happy Moıhers", s. 577. 
32 Aralanmış perde teması tartışması için bakınız: Johann Konrad Eberlein, "The Curta

in in Raphael's Sisıine Madonna'. Arı Bullertıı 65 (1983): 65-7 1.  
33 Yün eğirme aleti taşıyan Kader örneklerinin en belirgini Rubens'in Marie de Medid 

.serisidir. Bu seri tablolar Fraıısız ressamlannca ve özellikle. de Fragon'iırd tarafından 
çok iyi bilinmekteydi. 

.. 

34 Fragonard'ın yün eğirme aletini simgesel biçimde kullanmasını açıklamak amacıyla 
Ziyareı ıablosunu 1731'de Dupuis'nirı Watıeau'nun 1be Occupaıloııs Accordl11g ıo 
Age tablosundan ömek alarak yaptığı baskı ile yan yana değerlendirildiğinde ortaya 
çıkacak·ıır. Dupuis'nin tablosunda dört kadın (iki küçük kız, bir olgun kadın ve bir 
yaşlı kadın) yaşlanyla uyumlu işler yapmakudır. Küçük kızlar ev hayvanlanyla oyna
makta, olgun kadın nakışıyla ilgilenmekte, yaşlı kadın ise yün eğirmektedir. Nesne
ler lrullanım halinde sergilenmek-ı.e ve böylece ı;eleneksel olmanın yanısıra "doğal' 
bir görünüm kazanmaktadır. Watıe:ıu'nun tablosundaki figürler Kaderleri çağnşur
makl:ı birlikte, Fragonard'ın Ziyaret' inde bebeğin çevresinde kümelenen üç kadın 
daha dolaysız bir biçimde kaderin işini temsil etmektedirler. 

35 Örnek olarak bakınız: Konunun Lemoine ve Boucher tarafından işlenen verslyonlan. 
36 Yün eğirme aletinin evsel yönleri ile ilgili bakınız: Not 34, Waıteau'nun adı geçen 

eseri. Buna ek olarak, G. Corrozot'nun :ımblem kitabı olan Hecaron-Grapbie (Paris, 
1543) adlı eserinde ocak ve ev tanrıçası Gaia Cecilia'nın heykelinin alı kısmında bir
yün eğirme aleti bulunmaktadır. Yün eğirme aletinin erkek cinsel uzvuna benzeme
siyle ilgili bakınız: Pierre-Guiraud, Dlcıfonııaire btsıorique, sıyltsılque, rbeıorique, 
eıymologique de kı litıı!raıure eroılque(Paris: Payot, 1978), s. 530. 

37 Guiraud, Dicrtomıalre, s. 530. 
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38 "Voulez-vous rcndre chacun il ses preıniers devolrs, coınmencez par les meres ... ıo
ut vicnt successivemenı de cette preıniere deprtvatlon; tout l'ordre moral s'altere; le 
naturel s'etelnı dans ıous !es coeurs" ve 'Mais. gue les meres dalgrıent nourrir !es en
fanıs, les moeurs vont se reformer d'dles memes, !es sentimenıs de la nacure se 
reveiller dans tous )es coeurs; l'Etat va se repeupler .. .  L'atırait de la vie domestlgue 
est le mellleur contrepolson des rnauvalscs moeurs' (Rousseau, Emfle, s. 47-48). 
'Herkesin kendine düşen görevi yerine getirmesini istiyorsanız Jşe annelerden başla
yın .. .  Her şey bu ahliksızlıkıan ka)1laklanır. Biltiln ahla.ki dozen değişir, doğallık bil
tiln kalplerden silinir. 'Ancak anneler tenezzill etsinler de çocuklannı emzirsinler, 
gelenekler kendiliğinden değişir, doğa hisleri yilreklerde tekrar canlanır. Böylece 
Devlet'in nilfusu artar. Ev yaşamının çekiciliği kötil geleneklerin en iyi panzehiridir.' 

39 Bu eserin bir taruşrnası için bakıruz: Mary D. Sheriff, Fragonard An aııd Eroliclsm 

(Chicago: Universlıy of Chlcago Pn::ss, 1990), 6. bölilm. 
40 Göndermeler yapan nesnelerin tabloda vurgulanması özellUde fenerde açıkça göıül

mektedlr. Fener (en azından çağımız izleyicilerine) kompozisyonun içinde anlamı 
belirsiz ve bilerek konmuş gibi görünmektedir. Kompozisyonun üçgen yapısına ne 
denli dikkat çektiğini zaten saptadık, ancak fener sorunlar sunmaktadır çilnkü onse
klzlnd yilzyıl Fransız resminde hemen hiç 1-."Ullanılrnamışı.ır. Çağının izleyicisi lc;ln bi
le çok şaşırucı bir nesne olduğunu varsayabiliriz. Resimde hiç kullarulmayışı nede
niyle Fragonard'ın izleyicisi için ne ıür anlamlara gelebileceğini tahmin eunek güç. 
Bu nedenle fener, yiln eğirme aletine taban tabana zıt konumda, çilnkü yiln eğirme 
aleti onsekizinci yilzyıl boyunca çok sık kullarulan ve pek çok anlam içeren bir sim
geydi. 

41 Örneğin Flrst Dlscout:re (1750) adlı eserinde Rousseau deınlne modem çağla birlikte 
gelen davranış lncelmeleıinden önce erkeklerin blıbirleıinl nasıl 'okudu�lannı' an
latmaktadır. Rousseau'ya göre eskiden davranışlar ve işaretler temsil ettikleri duygu
lan açıkça gösterirlerdi. Berızer temalar yazarın I.etıer ıo M. d'Alembert oıı ıbe Tbeatre 
(1758) adlı eserinde de yer alrnal-."tadır. Rousseau'nun düşüncelerinin bu yönü yay
gın biçimde ıanıştlrruşur. Örnek olarak bakıruz: Phillp Robinson. ]ean-jacques Rous

seau 's Docırine ofıbe Arts(Beme: Peter Lang, 1984) ve Carol Blum, Rousseau and 
ıbe Republfc of VirrueQthaca: ComeU Universitr Prcss, 1986). 



2. Vücudun Politik Ekonomisi: 
Choderlos de Laclos'un Tehlikeli İlişkiler' i 

Anne Deneys 

Tehlikeli İlişkiler' de ekonomiden söz etmek niye? Çünkü 
bu romanda kişilerarası ilişkiler bir ticaret sistemi gibi düzen
lenmiştir: Mektuplar, verilen sözler, çapkınların anlattıkları, 
anlaşmalar, meydan okumalar ve aynı zamanda kadınlar da 
değiş tokuş edilir. 1 Bu makalede göstermeye çalışacağım gi
bi, bu değişimlerden her biri kadınların el değiştireceğini var
saymakta , kadınların bir grup erkek arasında dönüşümlü ola
rak kullanılacağı savına dayanmaktadır. 

Çapkınlar arasında kadınlar, mallar ve sözcükler (mektup
larda) el değiştirir. Levi-Strauss bu el değiştirmenin insan top
luluklarında maddesel üretim veya politik söylem üretimi ön
cesinde bile var olan temel yapısının genel kuralı olduğunu 
göstermiştir. İlişkiler' in seçkinci 

'
ve incelmiş toplumu kullan

dığı el değiştirme sistemiyle bilinçaltında çok büyük bir aile 
(klan) mi oluşturmaya çalışmaktadır? Böyle bir ailede kadınlar 
ustaların ortak malıdır ve kadınlarla erkeklerin işlevleri çok sı
kı bir işlev bölümüyle yönetilmektedir. 

İlişkiler romanında çapkınlar• tüm ticaret yöntemlerini de
netim altına almışlardır: en ilkel formda ticaretten (değiş to-

'Çapkın' sözcilğü yalnızca erkekleri deği� cinsel özgürlük bağlamında değişik kişiler
le ilişki kuran evli ve bekar, kadın ve erkek herkesi kapsar, ç.n. 
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ginç bir değişiklik olur: "Daha kahvaltı sona ermemişti ki, sü
rekli bu tür kadınlar uğruna düello etmeye değmediğini yi
nelemeye başladılar." Böylece düello eğlenceye dönüşür. 
"Bu fikirle birlikte aralarında Gandan bir dostluk oluştu. Şa
rabın da desteğiyle yalnızca kötü duygulardan kurtulmakla 
kalmadılar, sırursız dostluk yeminleri ettiler" (79, s. 163). Öy
künün üçüncü bölümü kadınlardan alınan intikamı anlatmak
tadır: Prevan romantik bir akşam yemeği bahanesiyle her üç 
kadını gizlice "küçük evine" davet eder (s. 164). Üç kadın, 
üç koca ve Prevan grup seksi yaparak barışırlar. Sonunda 
olanları herkes duyar ve üç kadın bir manasurda inzivaya çe
kilir. Aynı kaderi sonra Cecile ve Presidente de Trouvel de 
paylaşır. 

Bu öykü Teblikeli İlişkilertleki erotik sistemi bir ticari sis
tem olarak açığa çıkarmamıza ve bu sistemde kadın ve erke
ğin yerlerini büyük bir kesinlikle ortaya koymamıza r.arar. 
Sistem aşağıdaki şemaya göre yapılandırılabilir: (1) Bir çapkın 
başka bir çapkının kadınını çalar, (2) onu kullanır veya tüke
tir, (3) geri verir. Bu hareket dairesel değildir. Çıkış noktasına 
geri dönüş içermez. Ayrıca da, şimdi göstereceğim gibi, dola
şımda olan bu kadın ''kar bırakır''. 

Bu pek yalın şema Vikontes'in öyküsünde yinelenir. Vi
kontes üç erkek arasında (kocası,  Vressac, Valmont) dolaşım
dadır. Sonuçta aynen "üç ayrılmazlar" öyküsünde olduğu gibi 
senaryo üç erkeğin anlaşmasıyla biter. Valmont, Vik�ntes'i 
soylu sevgilisi Vressac'a geri verir. "İki sevgili öpüştü, sonra 
da her ikisi beni öptü. Artık Vikontes'in öpücükleriyle hiç ilgi
lenmiyordum. Ama doğrusu Vressac'ın öpüşleri çok hoşuma 
gitti" (71, s. 143). Kadın bir kez elde edildikten sonra yeniden 
dolaşıma sokulur ve her senaryoda kadının el değiştirmesi er
kekler arası bağların sağlamlaşmasını sağlar. Bu sonuca kutla
maların tüm simgesel öğeleıi (şarap , neşe, sarılma, vs) eşlik 
eder. 
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Erkekler arasında hiç mektup alışverişi olmayışı işte bu 
noktada anlam kazanır. Romanda Valmont ve diğer erkekler 
arasında özel bir ilişki yoktur çünkü erkekler arası ilişkiler 
toplumun gözü önünde oluşur ve bu ilişkinin ortaya çıkabil
mesi için kadınların ortak bir dolaşım havuzuna konmaları 
gerekmektedir. Bu nedenle kadınlar ve erkekler arası ilişkiler

de erkekler arası ilişkilerin önceliği yardır. Erkekler arası er
keklik gösterisi giderek toplumsal anlaşmaları erotik bir yön
temle yeniden yazar.6 Böylece kadınların yalnızca ticaret me
tası olarak kullanılmalarından kaynaklanan toplumsal statü
leri sorunu ortaya çıkar. Hatta bu erkek toplumunu bir arada 

tutar. Bu nedenle de kadınlar arası .çeşitlilik ve çoğulluk ile 
(Merteuil, Cecile, Emilie, Vikontes, Mme de Rosemonde, Mme 
de Volanges, Tourvel) tek bir figür olan Valmont arasında 

böylesi bir zıtlık bulunmaktadır. Kadınlar sayısız tuzağa düşü
rülecek dişiler yerine geçerken Valmont'un yerini tutabilecek 
yalnızca iki erkek vardır: Prevan ve Danceny. Erkekler arası 
dostluğun kadınlarla olan erotik ilişkilere üstünlüğü ve önce
liği her tür ilişkiye kazınmıştır çünkü erkekler arası rekabet 
hep dostluk anlaşmasıyla son bulur. Örneğin Valmont ve 
Danceny, Valmont ölmeden önce barışırlar (163, s. 364). Bel
ki de Tbe Anti-Oedipus kitabında Gilles Deleuze ve Felix 
Guattari'nin Marx'tan yaptığı o anlaşılmaz alıntıda sözü edilen 

"tüccarlar arası kutuplaşma" böyle bir şeydir: "Erkekle kadın 
arasındaki ilişki, erkekle erkek arasındaki ilişki için doğal ve 
gereklidir. Yani iki cins arasındaki (erkekle kadın) ilişki, ge
nelde cinsel ilişkinin tek ölçüsüdür"7 Bu sav etnolojik veya 
etik olarak yorumlanabilir: (1) Ya Marx cinselliğin kadının zo
runlu olarak mal konumunda kaldığı bir ticaret sistemi veya 

genelde bir ticaret birimi olduğunu söylemektedir (toplum 
böyle kurulmuş bir etnolojik sistemdir) , (2) ya da etnolojik 
değil de etik bir sistemde kadının evrensel "insanoğlu" kate
gorisine dahil olduğunu öne sürmektedir. 
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Marx Capital' in ilk kitabının ilk bölümlerinde malın tanı
mını yaparken genel değerler kuramını kullanmaktadır.6 
Marx'a göre, her mal ekonomi içinde iki ayrı değere sahiptir: 
Kullanım değeri ve ticari değeri. Değerin bu iki yönü birbirini 
engelleyici değil, birbirini tamamlayıcıdır.9 Örneğin meyva 
satın alınır çünkü bu meyva ya yenir, ya değiş tokuş için kul
lanılır, ya da satılır. Ancak Marx'ın dediğine göre kapitalist 
toplumun devrimci yönü malın ticari değerini h.llllanım değe
rinden bağımsız kılmakta yatmaktadır. Marx, "ticari değerin 
doğuşunun gizeminden" ve kullanım ve tüketimden giderek 
daha hızla kopmasından söz etmektedir. 

Kapitalist ekonomilerin özelliği olan ticari değerin h.-ulla
nım değerinden bu şekilde bağımsızlaşması, Teblikeli İlişki
ler'de yinelenen can sıkıcı bir ayrıntıyı açıklamamıza yarar: 
Öykünün içinde "tüketim" anının, yani cinselliğin yaşandığı 
anın yok olması. Örneğin, Vikontes'le olan ilişkide (bu bölü
mü 71.  mektupta Valmont Marki'ye anlatır), tüm' öyh."ii gece
nin "durumlarına" ayrılmış, "olumsuz durumlar" anlatılmıştır 
(s. 140. Valmont, Vressac'a ve kocaya karşı yürütülen planı 
anlatır; sonra da çeşitli kiŞilerin odalar ve koridorda gidip gel
melerini tarif eder. Sonra da uzun süredir beklenen erotik 
olaylar bizzat Valmont tarafındari kesilip atılır: "Kendini be
ğenmiş biri olmadığım için gecenin ayrıntılarına değinmeye
ceğim. Ama beni bilirsin; performansımdan memnun kaldım" 
(s. 142). Mektubunun başında Valmont Vikontes'le olan ilişki
sinin "tüm detaylarıyla ilgisini çektiğini" (s. 140) söylemesine 
rağmen, bir çapkın mektubunda bazı "ayrıntıların" diğerlerin
den daha değerli olduğuna hükmetmemiz gerekmektedir. Ya 
da, sevişme bir mizansene veya bir uzama indirgenmekte, za

man boyutu ve düşselliği kırpılıp yalnızca uzama indirgenen 
bu imgede, Mallarme'ın dediği' gibi, "yerden başka hiçbir şey 
yer almaz". 

Hiçbir zaman açıkça anlatılmasa da cinsellik silik bir ben-
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zetme olarak metnin tümünün içinde yaşar. Anlatılan olay 
hep dolaylı olarak ve ısrarla cinsellik içerir: Bu bir işaret ola
bilir, öykünün bir dönüşümü olabilir ve söylemin çok kaba 
bir biçimde (kabalığı önemlidir) dolaysız bir hale gelmesi ola
bilir. Teblikeli İlişki/er' de anlatı yöntemi genelde özgür dolay
lı söylemdir; bu nedenle dolaysız söyleme geçiş hep "diğer 

" 
olaylara" geçişin sinyalidir. "Diğer olaylar" arzu ve cinselliktir 
ve bazı açılardan bir mecazı mürsel oluştururlar. Örneğin Bel
leroche öyküsünde (ki bu öykü Merteuil  Markizi tarafından 
Valmont'a bir çapkınlık modeli olarak sunulur), dolaysız söy
lem kullanılan tek yer, cinselliğe doğru giderken cinselliğin 
öyküden kesilip atıldığı bölümdür: "Orada biraz duygusallık
tan biraz da bilerek, ona sarıldım ve dizlerimin üzerine çök
tüm. 'Ah, dostum' dedim, 'sana kızdığım için çok üzülüyo
rum. Ama bu anın sürprizini senden gizleyebilmek için oldu 
hep bunlar. Yüreğimin gerçek duygularını senden bir an bile 
gizlediğim için pişmanım. Lütfen hatamı bağışla. Hatamı aş
kını.la affettireyim' . Bu duygusal sözün sonuçlarını tahmin e
dersin. Mutili Chevalier beni yerden kaldırdı ve bir zamanlar 
seninle sonsuz sevgimizi mühürlediğiıniz divanın üzerinde 
beni affetti" (10, s. 3 1). Cinsellik eylemi, mobilyadan ve Val
mont'tan söz edilen bu söylem içinde eriyip gitmekte, bir sü
rü sıradan ayrıntıdan biri durumuna indirgenmektedir. Seviş
meyi anlatan dilin böyle merkezde olması romanın diğer bö
lümlerinde de simgelenmektedir: Valmont, Cecile'in "eğitimini 
hızlandırmak için" ona "reziIIiğin abece'sini" ezberletmektedir 
(1 10, s. 255). 

Kadın tüketilmek amacıyla değil, satılmak amacıyla baş
tan çıkarılmaktadır. Ticaretin tüketim karşısında böyle ağır 
basması, romanın diğer bir çarpıcı yönünü daha açıklamamı
za izin verir: Erotik sahnelerde vücutlar tamamen yok olur
lar . 

. .--- Presidente ile olan aşk sahnesi hariç başka hiçbir sevişme 
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sırasında kadının vücudu tarif edilmez, çünkü kadın vücudu 
yalnızca soyut bir ticari değer olarak vardır. 10 

'Kapitalin sürekli dolaşımını sağlayan ardı arkası kesilme
yen çapkınlık arzuları tüketim amacıyla satın almanın değil, 
ticaret amacıyla satın almanın sonucudur. Jean François Lyo
tard'ın kapitali anlattığı eseri L'economie libidinale!'de de an
lattığı gibi, çapkınlık arzusu , dolaşınu mala yeğler, hareketi 
üründen değerli görür. Her iki durumda da ürün yalnızca bir 
sonraki üretim için bir araçtır. Ticaret anlaşmasının yapılması 
-Tourvel'in Merteuil ile değiş tokuş etmek için yapılan anlaş
ma- çapkınlık arzusunun özünü açıklar: "Güzel sevgiline bir 
kez sahip olup da bana da kanıtını getirebilirsen, senin olu
rum" (20, s. 43). Bu gezgin, dolaşan bir arzudur ve kişiden ki
şiye geçerek bir yığın insanı esir alır. Erkekler hep piyasadaki 
en nadide olan malı arzularlar; bu nedenle namuslu Tçmrvel'i 
genç Cecile'e yeğlerler. 12 Böylece çapkınlık ve kapitalizmin 
ortak özelliği olan "doymak bilmemek" ortaya çıkar. "Açıkça 
görülmektedir ki arzu, arasından geçip gittiği kişi ve gruplara 
sahip olamaz."ı3 Ticarete dayalı kapitalist ekonomilerde, zen
ginlik bu sürekli dolaşımla, ticaretin artmasıyla, ünlü "artan 
değerler sarmalıyla" sağlanır. 

Telılikeli İlişkiler' de anlatılan ön sıradır, üretim anıdır, 
baştan çıkarma veya manevra "işidir". ["İş" sözünü özellikle 
kullanıyorum çünh.ii hem ekonomik benzetmeye dikkat 
çekmek istiyorum, hem de eserde Valmont ve Marki baştan 
çıkarma eyleminden hep "iş" diye söz ederler, hem de zor iş 
(81 ,  s. 171)] Valmont Belleroche olayından alayla söz ederken 
şöyle der: "Zahmet edip adamı aldatıyorsun ama o sen

den daha mutlu . . .  Sen onun zevkinin bekçiliğini yaparken 
o huzurlu uyuyor. Esiri olsan farklı mı olurdu sanki?" (15, s. 
36). 'Bir baştan çıkarmada biriken iş miktarı böyle anlatılır. 
Sonra da aşktan sonrası, hep ani olan kopuş anı, kadının açık 
ticaret sistemine yeniden katıldığı an ve nihayet olayın bir 
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"masal",  bir öykü olarak anlatılması anı gelir. Ve böyle bir 
öykü ancak anlatılıp yayılırsa, herkes tarafından duyulursa 
değerlidir: "Vikontes'le olan maceranı beğendim" der Merteu
il . "Ama senin de dediğin gibi, duyurulması gerek" (74, s.  
147). 

"Değer artışı" doğuran -yani erkeğin ününü yaratan- işte 
bu yayılmadır. Böyle bir öykünün değeri çapkına sağladığı 
ünle orantılıdır. Arzunun bu gel-git olayı artık Don juan' da 
olduğu gibi harcama ekonomisine bağımlı değildir ve yüksek 
güçlere metafizik bir meydan okuma sayılmaz. Tehlikelt İlişki
ler' in çapkını gözü doymaz bir biriktiricidir. Her ne kadar 
Moliere'in çapkını gibi baştan çıkardığı kadınların kesin sayı
sını bilmese de (Moliere'in çapkını 1003 kişi sayar), güzel öy
küleriyle büyük çıkar sağlar.ı4 Bu ekonomide fetiş h.<ı.line ge
tirilen şey mal değil, zaferler sonucu ele geçen ündür. Cinsel 
değerlerin oluşturduğu kocaman bir fon olan "ün", baştan çı
karmanın hem· amacı, hem de aracıdır. T7ıe Phenomenology of 
Spirit adlı eserinde tarihsd çağların şemasını çıkaran Hegel 
şöyle demektedir: "Aydınlanma Çağı tüm değerleri kullanım 
değerlerine indirgedi. "ı5 Tehlikeli İlişkiler' de aşk "kullanım 
değeri" olarak kurulmuştur ve ün şağlamak için araçtır. Zafe
rin değersizleştirilmiş bir gölgesidir sanki._ Fakat ün, aşk elde 
etmek için kullanılabilir. Demek ki aşkın maddesellikten yalı
uldığını söyleyebiliriz. Sevişme olayının ortadan kaldırılmasıy
la aşk katkısız bir simge, bir işaret, bir masal, bir fabl veya bir 
mektup demeti şekline dönüşüverir. 

Hatta erkek kendi yetenek ve becerilerini kullanarak baş
tan çıkarmaz; kadını erkeğin ünü başta çıkarır. Böylece, Val
mont'tan "üç ayrılmazlar" öyh."iisünü duyan Merteuil Markizi, 
artık Prevan ile aşk yaşama fikrine karşı çıkmaz: "Bu Prevan 
ürkütücü birisi. . .  sen ise onun bana sahip olmak istediğini 
söylüyorsun. Tabii ki bu benim zevkim ve onurum olur" (74, 
s. 146). Yine buna benzer bir olayda Presidente de Tourvel 
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büyü� bir saflıkla Mme de Volanges'a şu itirafı yapar: "Onu 
(Valmont'u) yalnızca ünüyle tanıyorum." Bu, romanda arzuyla 
toplumsal olanın ne derui yakın olduğunu kanıtlar. Nesne se
çimi sürekli başkalarından -yani "izleyicilerden"- alınan işa
retler doğrultusunda yapılır. 

Merteuil'nin Valmont'u Tourvel'le ilgili yaptığı planlar ko
nusunda uyarması da ününü koruması amacıyladır: "Şu anda 
senin ününe layık olmadığını düşünmek üzereyim" (5, s. 20). 
Markiz için Valmont ancak herkes tarafından "Yeni�mez" ola
rak bilinirse arzulamaya değerdir. Bu çapkınlar tarafından 
hem araç, hem amaç olarak tanımlanan "ün" , çapkınlık eko
nomisinin en üst düzey yasasını oluşturur. Bu yasa, romanda 
kendi dış çevresinin anlatımı olarak yer alan "izleyiciler" tara
fından oluşturulur . 16 

Bu da göstermektedir ki çapkınlık ekonomi sistemi top
lumsal yasayı çiğnemez; tam tersi, bu yasaya baş eğmenin en 
üst düzeyde ifadesidir. Don Juan her şeytana sövüp sayıp la
netlenme yolunda ilerlerken, Laclos'nun çapkınlan herkesle 
görüşürler. Madame de Volanges, bir mektubunda Tourvel'e 
şöyle yazmaktadır: "Tabii ki M de Valmont'u kabul ettim. O 
her yerde kabul görür" (32, s. 66). Sade için çapkınlık yasası
nın dış yüzeyi yoktur; sefahat yapılan yerler hep kapalı yer
lerdir ve dünyanın geri kalan bölümünden koıunmuşlardır. 
Bu yerler hep bir rakım kurumlardır (kuş uçmaz kervan geç
mez yerlerdeki malikaneler, kaleler, manastırlar); yasa haline 
getiıilmiş sefahat amblemleridir. Halbuki Teblikeli İlişkiler' d\'! 
sefahat yuvaları (daireler, "h.iiçük evler", yatak odaları) hep 
en resmi, en korunaklı toplumsal yasanın geçerli olduğu 
mekanlarda yer alırlar. Buna ek olarak, her erotik sahne ge
nel bir teatralliğe göre değer kazanır. Bu değer Merteuil'nin 
ve tabii biz okuyucuların temsil ettiği izleyici killesi için sun
duğu eğlendiricilik özelliğiyle orantılıdır. Romanda, söylemin 
içinde, büyük harf "İ" ile yazılan bu "İzleyici" toplumsal ufuk-
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la teatral ufku harmanlayan dış yüzeyi kurar. Buna yasa ve 
yasanın hitap ettiği toplum da denebilir. 

Bu çözümlemeden sonra, Merteuil'nün bu ekonomi içinde 
kapladığı yer artık belirlenmelidir. Valmont'la aralarında güya 
saray geleneğine dayanan bir aşk vardır ve Merteuil hükme
den konumdadır. Bunu Valmont'un şu sözlerinden anlayabili
riz: "Emirlerin çok tatlı; onların söyleyiş şeklin daha da tatlı; 
yakında despotluğu sevdireceksin bize nerdeyse" (4, s. 16) .  
Ancak bu yüzeydeki güç üstünlüğü ticaret sisteminin mantı
ğıyla tamamen tersyüz edilir, çünkü bu sistem yalnızca erkek
ler arasında yapılan anlaşmalarla yürür. 

Ticaret sistemindeki erkek ve kadın konumlarının bölün
mesini yıkabilse ve erkeği (örneğin Prevan'ı) tüketilip terk 
edilen bir mal konumuna sokabilse bile, hiçbir zaman kendi
ni Tourvel ve Valmont gibi el değiştirme konumuna getire
mez.17 Mal konumundan' başka bir durumda olabilmesi için 
elinde kullanabileceği tek kaynak ticaret sisteminin dışında 
kalmak, yani Valmont'la aşk ilişkisine girmemektir. Değer sis
teminin tepesinde kalabilmesinin tek yolu, Valmont'la ara
lanndald tehlikeli ilişkileri sürekli ertelemesine, gerçek iliş
kiyi reddedip onun yerine anlatıya dayalı, ekonomiye daya
lı bir ilişkiyi yeğlemesine bağlıdır. Yani, başkalarıyla yaşadık
ları erotik ilişkiler, kendi erotik ilişkilerinin yerini almakta
dır. Cinsler arasındaki savaş olan baştan çıkarma, aristokratlar 
arası bir savaş olmaktan, yasa çiğnemekten çok uzaktır. Baş� 
tan çıkarmanın aslında burjuva ticaret ekonomisi için bir 
benzetme olduğu böylece ortaya çıkar. Bunun da ötesinde, ti
caret ekonomisi olarak çapkınlık,  doyuma ulaşmaya değil, 
zorluğa dayanma ve kendini yoksun bırakma etiğine bağlı bir 
sistem olarak uyarlanmıştır. Bir sonraki bölümde bu konu ir
delenecektir. 
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BİR ETİK SİSTEM OLARAK ÇAPKINLIK: 
YASANIN DOGRULANMASI 

Çapkınlık çoğu kez abartılı bir zevk arayışı olarak tanımla
nır .. Valmont ve Markiz1in özel çapkınlığı -ki bu tipik aristok
ratik oyunlar olan 11gurur11 ve 11onur11 arasında dövüş şeklinde
dir- bile etik bir sistem olarak sunulmuştur. Bu etik sistemde 
doyum için ayrılan yer belirsizdir. 

11Doyum11 sözcüğünün çapkın söylemindeki belirsiz konu
muna işaret ederek söze başlayalım. Valmont1a yazdığı bir 
mektupta Merteuil, ahlak düşkünlerinin tattığı kısmi doyuma 
kıyasla gerçek doyumun ne olduğunu şöyle tanımlamaktadır: 
11Bu işten zevk umma. Ahlak düşkünleri zevk almayı nerden 
bilsin? Zevkin doruk noktasında bile kendini kasanlarla yal
nızca kısmen zevk alabilirsin. Bu k�şiler aşkın kar bıraktığı 
kendini tamamen koyverip, zevkten delirmeyi, zevkin zevk 
fazlalığından saflaşmasını nerden bilsinler?11 (5, s. 1 9) .  Mar
kiz'in zevk kavramını tanımlamasına karşın, "zevk11 sözcüğü 
Valmont'a anlatılan maceralarda hiç yer almaz. Markiz1in söy
lemirıde, doyum h.er zaman karşısındakinin doyumudur. Bel
leroche olayının bitişinde, 110nu mutlu ettim11 der (10, s. 29) .  

Valmont'un söyleminde de 11zevk11 terimi aynı belirsizlikle 
yer almaktadır. Örneğin Presidente de Tourvel'le olan ilişki
sinde Valmont mutluluk ve doyuma karşı koyar: 110nunla 
mutlu olmak için doyuma ulaşmaya ihtiyacım yok11 (6, s. 22). 
Başka yerlerde sözü geçtiğinde de doyum cinsel ilişkide arzu
lanan bir amaç olmaktan çok, birinden kopup kurtulma aracı, 
erkeğin arzudan kurtulma yöntemi ve aynı zamanda her kadı
nın başka bir kadına eşit olduğu değiş tokuş sistemini açık 
tutma biçimidir. 11Ah, tatlı zevk! Sana mutluluğum ve huzurum 
için yalvarıyorum. Kadırilann kendilerini bu denli kötü savun
maları ne büyük şans! Yoksa onların ürkek köleleri olurduk11 
(4, s. 18). 
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Burada amaç hem rahatlama, hem de üstünlük sağlamak
tır. Bir tür duyarsızlık ve sorgulama idealine uyulur. Erkeğin 
kendini özgür bir özne ve efendi olarak yeniden yaratmasını 
sağlayan bir duyarsızlık veya kesin bir arzu eksikliğidir. Yani 
çapkınlık bir doyum arayışı veya Meıteuil'nin deyimiyle "ken
dini tamamen kapıp koyverme" değildir. Çapkınlık karşısında
kiyle yek vücut olma arayışı olarak tanımlanamaz. Olsa olsa 
kendisi ile başkaları arasındaki ve kendi içindeki bölünmeyi 
arayış olarak tarif edilebilir. Bu arayışta en ciddi tehlike, Val
mont'un da Tourvel'le "başarısından'' sonra fark ettiği gibi, 
kendini koyverme ve "gevşekliktir": "Sanırım yapılabilecek tek 
şey bu, ama korkarım Capua'nın zevklerine dalan Anibal gibi 
yumuşadım" (125, s. 293). 

Görüldüğü gibi çapkınlık bir zevk arayışı değil, tam tersi, 
doyuma ulaşmanın tehlikelerini önlemeye çalışan bir tür ken
dini yoksun bırakmadır. Bu tehlikeler ise duygu fazlalığı, di
ğer kişinin içinde yok olma ve şöhret eksikliğidir. ıs Joan De 
Jean'ın kanıtladığı gibi, bu eylem av ve savaşın stratejilerini 
b.."Ullanır: ,;Bir kadın daha elde etmenin lezzetsiz onuru. Kadın 
kendini teslim etsin ama çabalamadan değil. Zafer kazanacak 
gücü olmayan kadın, hiç değilse karşı koyacak gücü göster
sin. Sonra da güçsüzlüğün zevkini çıkarsın ve yenildiğini ka
bul etsin. Yalnızca sefil bir pusucu sessizce · bekleyip ürküttü
ğü geyiği öldürür; gerçek bir avcı avdan zevk almalıdır" (23, 
s. 52). 

Çapkınlık, ilke ve kurallara dayanan bir "metot" kurarak 
bedensel tehlikeleri azaltmayı amaçlar., Bu metodun tanımını 
Merteuil yapar. Görevleri kanunla saptanmış bir savcı veya 
koruyucu olarak görev yapan Merteuil'dir. Çapkınlık metodu
nun kullandığı sözcükler garip bir biçimde kartezyendir. Ör
neğin Markiz, Valmont'u şöyle azarlar: "Başını almış gidiyor
sun, ilkesiz ve her şeyi şansa, daha doğrusu kaprise bıraka
rak" (10, s. 28). Bu söylemin içinde "metot" , "ilke" ,  "düzen", 
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"gözlem" ve "düşünme" gibi kavramlar yer alır. Bu söylem, te
meli kesin bir ikilem taşıyan bir etik üzerine mantıklı bir bi
çimde yerleştirilmiştir ve erotik eylem anında bile kendini ve 
karşısındakini denetim altında tutma üzerine dayandırılmış
tır. 19 Bu özdenetim, bedenden ve duygudan uzaklaşma çaba
sıyla elde edilir. İşte bu tür bir uzaklaşma ile "kafa çapkınlığı
na" ulaşılır ki bu da "kafa" ve "vücut" bölünmesi sonucu ola
bilir. Bu öylesine güç bir çabadır ki epik boyutlardadır. Mar
kiz 81 . mektupta bu çabayı anlatmaktadır. Diderot'un Para
doxe surle Comedien adlı eserindeki Komedyen, vücudunu 
duygudan uzaklaştırmak için benzer güçlüklerden geçirir. 

Kafayı vücuttan yalıtabilmek için göze alınan bu uzun 
çıraklık dönemi, vücudu tam bir alet haline getirmek için gö
ze alınan bu kendini yoksun bırakma ve vücudun kafaya ke
sin olarak boyun eğmesi acılı bir çabalama sonucu gerçekle
şebilir, aynı Paradoxe' da olduğu gibi. Merteuil şöyle açıklar: 
"Bu heves beni öyle bir noktaya getirdi ki artık canımı acıtır
ken yüzüme mutlu bir ifade kondurabiliyordum. Beklenme
dik bir mutluluğun belirtilerini bastırabilmek için de aynı 
amaçla kendime baskı yapıyordum" (81 ,  s. 171). 

Les Passions de l'ame adlı eserinde Descaıtes "Ahlak" söz
cüğünün tanımını "kendi kendine geliştirilen kendini yenme 
etiği" olarak yapar: "Ahlak, kanımızın ve ruhumuzun hareket
lerini genellikle eklenmiş oldukları düşüncelerimizden ayır� 
maya uğraşırken insanın doğasında var olan yanlışlıkları dü
zeltebilen çabalardır" (211 .  madde). Descartes'ın tanımı çap" 
kınlık .. metodunun kusursuz bir tanımı, bir bölünme ve kişi
nin duygularından ve ihtiraslarından kendini ayırma çabası
dır.20 

Decartes'ın savunduğu "bilimin otoritesini kilisenin otori
tesinin yerine koyma" projesi Markiz'in projesinden çok farklı 
olsa bile, yine de bu iki söylem arasında o kadar çok benzer
likler vardır ki, akla şöyle bir soru gelir: Acaba Discourse de 
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la methode, 8 1 .  mektup için can alıcı b i r  ara-metin oluştur
makta midır?2ı 

8 1 .  mektubun teması olan "kendi emeğimin ürünü oldu
ğumu söyleyebiliıim" fikri, Kartezyen projenin özü olan "ger
çek için kıiter olarak, kanıtlanmadan öne sürülen savı temel 
almak" olayını ifade etmektedir. Yine buna benzeyen bir şe
kilde Markiz bilgi arzusunun, doyuma ulaşma arzusundan da
ha üstün olduğunu doğrulamaktadır: "Doyuma ulaştınlmak is
temiyordum, bilmek istiyordum. Kendimi eğitme arzusu, yön
temi de birlikte getirdi" (81 ,  s. 172). Bu sözler, Discourse de la 
metbode' un girişini anımsatmaktadır: "Doğru ve yanlışı ayıra
bilmek, davranışlarımı açıkça görebilmek ve bu yaşamda gü:. 
venle yürüyebilmek için hep büyük bir arzu duydum."22 Öz
yaşamöyküsel bir kendlıii yaratışı anlatan tüm mektup, Disco
urse de la metbode' un birinci bölümünün inceden bir alayla 
yeniden yazılmasıdır. Eğitim yoluyla vanlan "ilk öğrenim" ile, 
Descartes'ta olduğu gibi bilinçli ve ilerici bir metoda dayanan 
çıraklık olan "ikinci eğitim" arasındaki zıtlaşmanın anlaşılabil
mesi için Kartezyen söyleme bağlanması gerekmektedir. Za
ten bu anlatı da Kartezyen söylemin en ince aynntısına kadar 
bir parodisidir. 

Markiz'in sistemli bir şekilde kendine uyguladığı bu eğitim 
dört aşamada gerçekleşir: Vücudu yenmek, söylemi yenmek, 
aşkı yenmek (önce günah çıkaran birinden elde edilen bilgi 
formunda, sonra da evlilik yoluyla eylem olarak) ve nihayet 
okuma yoluyla eğitimin tamamlanmasını sağlayan dulluk. Bu 
eğitimin en dikkate değer yönü, metodu kurarken gözlem ve 
deneyimin oynadığı önemli rol. "Halen yapacak pek çok göz
lemim vardı" (s. 172-3) derken Markiz, Discourse de la 
metbode' u n  şu sözlerini yinelemiş oluyordu: "Pek çok göz
lem yaptım ve çok deneyim kazandım. Her konuyu teker te
ker düşündüm.11 23 Benzeri bir istekle Markiz çapkınlık meto
dunu oluştuımaya karar verir: "Bir gün, kendi içimde de çalış-
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maya karar verdim."24 Bu kararlılık her iki durumda da özne
yi bir içe dönüş, içe bakış nesnesine dönüştürür: Markiz şöyle 
demektedir: "Kendimi inceledim . . .  acı ve zevk, her şeyi tam 
olarak gözlemledim ve bu değişik duygular arasında gördü
ğüm tek şey, toplanacak ve üzerinde düşünülecek gerçekler
di (s. 172). Bu hareket, Discourse de la metbode'un dördüncü 
bölümünde görülen "duyguların bir araştırma nesnesine dö
nüştürülmesine" benzemektedir. Bu kararlılık ya dünyayı ko
ca bir tiyatroya dönüştüriir, ["Sonra da koca tiyatroda kendi
me verdiğim yetenekleri uygulamaya başladım" der Markiz (s. 
174-5)], ya da Descart'ın "oynayan her komedide katılımcı 
olacağına seyirci 011125 niyetinde olduğu gibi, yaşamı koca bir 
komediye dönüştürür. 

İki metin arasındaki bu ilişki sürer gider, özellikle de, "de
lici bir bakış"tan "öğrenmek istediğim sanatın temellerine" (s. 
171) doğru yol alan bir metot geliştirdikçe. Bu metot aynı za
manda geçici bir ahlak sisteminden gerçek bir bilime doğru 
yol alır, ve ,yol boyunca da felsefik atası olan Descartes'tan 
yararlanır. Fakat şimdilik metot hakkında yazılmış olan bu 
mektuptan Madame de Volanges'ın Madame de Rosemonde'a 
yazdığı bir başka mektupta "de�etin en üst düzeyi" olarak 
söz ettiğini aklımızda tutmamız yeterli: 

Denir ki, Danceny henüz şaşkınlık sancıları çekerken bu mektupları 
görmek isteyen herkese gqstermiş ve şu anda bile mektuplar Paris'ıe 
dolaşıyormuş. Özellikle iki tanesinden çok sık söz edHiyormuş: Birin
cisinde yaşam öyküsünü ve ilkelerini anlatıyormuş. Dehşetin en üst 
düzeyi olarak nitelenen de işte bu mekrupmuş. ( 168, s. 371). 

Bu noktada ilginç bir şey olur: Genelde metine pek mü
dahale etmeyen Laclos, bu aşamada Mme de Volanges'ın 81.  
ve 85. mektuplardan söz ettiğini belirten bir  not ekleyerek 
metnin ak.ışını böler. 81 .  mektubun yarattığı skandal, şimdiye 
kadar yalnızca bir uygulama olan çapkınlık lnırumunun bir-
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denbire yoldan çıkmış bir kadın düşünür aracılığıyla "kuram" 
düzeyirıe yükselmiş olmasıdır. Merteuil Markizi sanki Kartez
yen düşüncenin bir karabasanı gibidir. Kartezyen düşünce ka
busa dönüşmüştür çünkü çapkınlar için metodun amacı artık 
toplumsal olandan ayrı değildir, Descartes'ta olduğu gibi "ger
çeği arayış" olarak nitelendirilemez. Amaç, artık topyekün 
toplumsal savaş bağlamında bir hayatta kalma yoludur; Mer
teuil'e göre "ya kazanıp ya da yok olacağın" bir evrende 
ayakta kalabilme çabasıdır (s. 177). 

İşte bu nedenle çapkınlık metodu toplumsal savaş ama
cıyla uyarlanmış bir metottur, toplumsal yasayı yadsımak 
amacıyla değil. Hatta 81.  mektubun tüm öyküsü dünya y�a
sinı öznenin yasasıyla karşı karşıya getirmek olmasına rağmen 
ve Markiz kendisinin kendi tarafından yaratıldığını söylemesi
ne karşın, merodun elde edilmesi süreci aslında.dünya yasası
na uyum sağlama yöntern(nden başka bir şey değildir. Amaç 
maske takarak bile olsa bazı kuralları çiğnemektir. Mektupta 
Merteuil "olmak " ve "görüntü" arasındaki çifte anlaşma üzeri
ne inşa edilen yeni bir toplumsal bağlantılar kuramı başlat
maktadır. Bu h.'Uram, artık kollektif bir anlaşma kurainı olma
yıp bireyler arasıdır. 

Kendini şaşmaz bilgi hülyasıyla, yasalaşan bir üst düzey 
·Öznellikle özdeşleştiren çapkın aslında tamamen baskı altında 
bir köledir; tersine çevrilmiş bir Don Juan'dır. Cinselliği, arzu
nun yasaya dönüşmüş şeklini simgeler. Andre Malraux'nun 
Tehlikeli İlf.şkiler' in kişilerinden söz ederken decliği gibi, bu 
Don Juan fıgüıiinün tek "görevi" , toplumsal dünyada gerçeğin 
yalan, düzmece ve ikiyüzlülükte olduğunu açığa çıkarmak
tır. 26 

Bu açığa çıkarış sırasında metot, arzulanan nesnenin yeri
ne geçer. Tehlikeli İlişkiler' de doyuma ulaşmak (Marcel 
Henaff'ın Sade için kullandığı bir ifadeyi yinelemek gerekir
se), "metodun doyuma ulaşmasıdır".27 Merteuil Markizi'nin 



74 Erotizm ve Politika 

doyumu, yasanın yeniden yaşama geçirilmesi, ve kendini ya
sayla özdeşleştirmesidir: "Benim ne zaman kendimi adadığım 
kurallardan uzaklaşuğımı, ya da kendi prensiplerimden ödün 
verdiğimi gördün?" (81 ,  s. 170). Markiz'le Vikont arasındaki 
cinsel ilişki "metod" denemesi ve sürekli eleştirisi haline dö
nüşür. Markiz zamanını Valmont'u n  Presidenre de Tounıel'i 
baştan çıkarırken kullandığı metodun eleştiri, kıyaslama ve 
değerlendirmesiyle geçirir. İşte bu doyum kavramı dahilinde 
"merod" , arzulanan kişinin yerine geçer. Teblikeli İlişkiler' de 
doyum sonunda "Merteuil metodunun" doyuma ula.şmasıdır. 
Merteuil'nin son cezası olan bir gözünü kaybetmesi ve çiçek 
hastalığının bırakrığı lekeler çok önemlidir çünkü vücut sis
temli olarak reddedilmiştir ve bu kişi sürekli canavarca, du
yulmamış bir şekilde arzularının üzerine çıkmaya çabalamış
tır. Merteuil'nin çirkinleşmesi hem baskı alunda tutulan vücu
da geri dönüş, hem de vücut aracılığıyla ahlakçılığa geri dö
nüştür. Yetkin bir kadının yaratuğı

, 
skandalın altüst olması, 

"baş", yasa ve metbd olmak isteyen bir kadıriın yalnızca bir 
vücut, bir cinse.! organ, bir kadın olduğunun açığa çıkmasıdır. 
Çapkınlik geleneğinin paradoksu işte burada yatar: Sadakat
sizlik ve ahlakı hor görmeye dayanan bir gelenek olmasına 
ve geleneksel ahlakın karşıu bir konumda bulunmasına rağ
men, tersine çevirdiği ahlakın boş ve kusurlu yönlerini ortaya 
koymaktadır. İçtenlik ve duygusallık, ahlakını reddetmesi , 
zevk ve aşk birleşmelerini h.iiçümsemesi, aslında hem ahlaki, 
hem erotik dürüstlüğün ve içtenliğin yitirilmesinden doğan 
nostaljik bir arayışı ele vermektedir. Bu nedenle çapkınlık bir 
tür dünya zevk ve nimetlerinden uzaklaşmadır; gerçek ahlak 
ve erotizmin yokluğuna bir protestodur ve bu yokluğa dikkat 
çekınek için gerçekleştirilen bir eylemdir. Ahlaka yapılan bu 
sürekli saldırı ve dünyevi kurallardan böylesi uzaklaşma, 
ahlak isteğini, ahlakın olmadığı yerde bir şeye veya bir kim
seye tutunma arzusunu ifade ermektedir. 28 Ahlak üstü bir 
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ahlak yaratarak -yani daha da sert bir yasalar ve ilkeler siste
mi h.-urarak- çapkınlık, olmayan )rasanın yerine geçmektedir, 
hem de tam kusurlu olduğu noktada. 

Teblikelt İlişktler' de çapkınlar gerçek ahlakın olmamasını 
protesto etniek için kendilerini cezalandırırlar. Cezalandırır
ken de yasanın temsilcisi olurlar. Bu Sade'a yakın bir konum
dur. Lacan'a göre, Sade'ın işkencecileri edebiyattaki üstbenin 
(sı:ıperego) gerçek temsilcileri, katıksız ahliikın üstlenicileridir
ler.29 La.can, Sade hakkında bunu söyleyebilir çünkü aslında 
Sade işkencecisinin öznelliği yoktur; işkenceci işkence yaptığı 
kişi için oradadır; o artık bir birey değildir ve tamamen yasa
nın rolünü üstlenir. Laclos için durum farklıdır; Sade'ın kara 
romanlannda görülen sonsuz işlev özelleşmesi burada yoktur. 
Çünkü Laclos'da kişiler aynı anda hem katil, hem de katledi
len rolünü oynamaktadırlar. Merteuil, olmayan yasa adına in
sanları cezalandırmaya çalışır. Cezalandırılma nedenleri, zevk 
peşinde koşarken aşk ve ahlaka inanıyormuş gibi yapmaları
dır. Kendisi de yasadan kaçamaz: Doğal bir yasa olan çiçek 
hastalığına yakalanır ve böylece kendisi de Kurban olur. Aynı 
şey Valmont )çin de geçerlidir: Tourvel'i cezalandıran odur. 
Kendisini de şöyle cezalandırır: Marki'nin yazdığı hakaretlerle 
dolu mektubu Tourvel'e yoÜar (145, s. 333). 

Duygusallığın çiğnenmesi, yasanıri temsil edilmesi ve da
ha derin ve daha gerçek bir yasanın arayışı demektir. Belki 
de bu pek açık olmayan nedenlerle Valmont Tourvel'i ceza
landırır. Çünku Tourvel teslim olur ve "yenilmesiyle" gerçek 
ahlak yasasının olmadığını ortaya koyar. jean Marie Goule
mot'nun da belirttiği gibi toplumsal uzamda bir çapkının 
amacı "her kadının içinde (gizlenmiş) bir fahişe olduğunu , 
suçlu ya da ihtiraslı, utangaç veya baştan çıkarıcı, ama hep 
orada olduğunu1130 kanıtlamaktır. Bu söz Cecile için söylenir. 
Markiz de Tourvel'e Cecile'in "zevk makinesinden başka bir 
şey olmadığını" söyler. Valmont'un uşağı şöyle özetler: " 'Be-
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yefendi tabii ki benden iyi bilirler' dedi bana. 'Bir kadınla yat
mak ona zevk veren şeyleri yaptırmaktır' " ("Bazen bu herifin 
yüksek zevki beni şaşırtıyor" diye ekler Valmont). Bu zevk 
yasasından romandaki hiçbir kadının kaçamaması çarpıcıdır: 

Hepsi bu işlere bulaşmışlar; genci yaşlısı, fahişesi masumu. Aynı "bu 
gibi işleri meslek edinmiş kızlardan bile beklenmeyen bir şekilde" her 
şeyini veren Cecile gibi. Bu açıdan Cecile'in kaderi özellikle ön�mli. 
Manastır okulundan henüz çıkmış olmasına karşın, önüne çıkan ilk 
erkek olan bir ayakkabıcıya tutuldu; Danceny tarafından baştan çıka
rıldı; Valmont'la yattı. Kadınlığın tam bir resmi bu Cecile. Valmont'un 
kollarındayken DancenY'ye aşk mektupları yazacak kadar uç nokıa
da.31 

İşte bu nedenle çapkınlar arzu dolu kadınların kötü ün 
kaz.anmasına ve toplum önünde azarlanmalanna neden olur
lar. Böyle yaparak ahlak yasasıyla uyumsuzluğa düşmezler; 
tam tersi, yasanın yeniden yapılanması için umarsız bir gayret 
gösterirler. Her şeyin ötesinde de çapkınlık (amaçlarının çok 
gelişmiş olmasına karşın), Ba:udelaire'in "evrensel düzüşme"32 

dediği yüzeysel eleştirisi nedeniyle, olmayan yücelmeyi _ yeni
den bulmak için yapılan umarsız bir çabadır. Merteuil Markizi 
kendi tarzı için de şöyle der: 

Bu tür kadınlar zevk makinesinden başka bir şey değillerdir. Yapıla
cak tek şeyin bu olduğunu söylemek isteyebilirsin ve planlarımız için 
bu yeterlidir. Pekala! Ama unutmayalım ki bu makinelerin yaylarını, 
motorlarını herkes hemen öğreniverir. Demek ki bunu tehlikesizce 
kullanabilmen için acele edip tam zamanında duracaksın. Sonra da 
kıracaksın onu. (106, s. 244). 

Bu metafizikçilerin eski bir düşüdür: makinelere ve insan
da mekanik olup da arzu belirtisi sayılan şeylere karşı hınçları 
vardır. "Ama senin ölçülü hızın kolayca tahmin ediliyor. Vanş, 
yön, ton, dil: Hepsini dünden tanırım" (85, s. 188): 
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Arzulu kadınlara karşı yükselen bir protesto feryadı ve ce
z.alandırma isteği olan çapkınlık, arzu makinesindeki ruhsal 
yön ve yücelme eksikliğine karşı çıkar. Bu eksikliğin tüm adi 
mekanizması makinenin 11işlemesiyle11 su yüzüne çıkar: 

Makinenin yapısal bütünlüğü bir kez bozulup, yaşayan canlının kişi

sel ve özel bütünlüğü yıkıldığı zaman, makineyle arzu arasında do

laysız bir bağlamı ortaya çıkar. Makine arzunun merkezine geçer; 

makine arzu eder ve arzu makineleşir. Arzu öznede değildir; makine 

arzudadır. Ve arta kalan özne karşı tarafta, makinenin yanında sınır

dadır; makinelerin parazitidir ve vertebro-mekanik arzuların aksesua

rıdır.33 

İŞARETLERE HÜKMEDEN SİSTEM: 
ÇAPKINLIK VEYA GÖSTERGE YASASININ ZAFERİ 

Yukarıda anlattıklarımızı göz önüne alarak şimdi de çap
kınlığın işaretler sistemini nasıl yıkınaya çalıştığını göstermeye 
çalışacağım. Bu sistemin yarusıra çapkın.Iık, terJ;ıiye kurallarını 
ve kişilerin duygularını anlattıkları ve söylediği şeyi uygtiladı

, ğı sistem olan dil uygunluğunu da çökertmeye çalışır. Üstelik 
roman doğal dilin işaretleriiıi böylesine çökertme çabalarını 
lanetler ve yok etmeye çalışır. Sonunda. kaz.anan gö�terge ya
sası olur. 

Romanda dilin iki h.'Ullanımı görülebilir: 11SaP' bir· kullanım 
aptallar ve kurban edilenlere aittir; taktiklerle dolu olan "poli
tik" h.'Ullanım ise çapkınlara ve aptal. olmayanlara aittir. Kur
banlar yalnızca bilinçsiz bir dil kullanımına sahiptirler ve bu 
nedenle de aynı anda hem ahlak, hem de doğanın ve duygu
nun sesini yansıtan dilleri değişkenlik göstermez. Fakat çap
kınlar çorap değiştirir gibi biçem değiştirirler. Ahlak düşkünü
nün erdemli biçeminden, Cecile'ln "aptal" biçemine, oradan 



78 Erotizm ve Politika 

da alaycı bir biçeme kadar her türlü tarzdan ödünç alırlar.34 

Çapkınların söylemi işaretlerin az az kullanımına dayanan bir 
sistemdir. Bu sistem aynı erotik sistemde olduğu gibi genel 
bir alışverişe bağlıdır. Bu az işaret h."Ullanılan sistemde bir "işa
ret" veya "gösterge" artık gerçek bir "duygu" veya ahlaki bir 
"gösterilene" ait değildir. Oysa doğal .dilde "gösterge" ve "gös
terilen" birbirine bağlıdır. Çapkınların sisteminde ise işaret bir 
maskeye dönüşür. Sahte bir gösteriş olan bu maskenin tek 
kesinliği karşısındakini şaşırtmaktır. Çapkınlık söylemi artık 
"dışavuıumcu" değildir; bir alışveriş söylemidir. Söylem, söy
lenen söze muhatap olan kişinin işlevi olarak düzenlenmiştir. 
Amaç, karşıdakiyle "iletişim" h."Urmak değil, karşıdakinin için
de bazı etkiler yaratmaktır.35 Çapkın mektuplan geleneğini 
tanımlayan ve Merteuil l\farkizi'nden Cecile'e yazılan bir mek
tupta işte bu strateji anlatılmaktadır: "Birine yazdığın zaman, 
mektubun senin değil, onun görüşlerini aktarmasına dikkat 
et. Ona kendi fikirlerini değil, onun hoşuna gidecek şeyleri 
yazmalısın" (105, s. 242). 

Demek ki çapkın söylemi vücudu bir gereç haline getirdi
ği gibi dili de gereç haline getiren stratejik bir söylemdir. Dil 
basit bir el aleti gibi olmuş, Valmont Markizi'nin dediği gibi, 
hem baş eğen, hem de direnen bir gerece dönüşmüştür. Ya
zı dilinin konuşulan dile kıyasla daha güç olmasından söz 
eden Merteuil dilin bu direncine dikkat çekmektedir: "Şimdi
ye kadar yapmadığın için şaşırdığım bir gözlem var: Aşk ko
nularında duyumsamadığın şeyleri yazmaktan daha güç bir 
şey yoktur. Tabii inandırıcı bir şekilde yazmaktan söz ediyo
rum. Aynı sözcükleri kullanmıyor değilsin; ama onları aynı 
şekilde düzenlemiyorsun. Daha doğrusu "bu kadaı:ı yeter" di
ye düşünerek düzenliyorsun" (33, s. 68) . 

Çapkınlık söylemi , "saf'' söylemin aldığı şeklin kuramlaştı
rılmasını ve sınıflandırılmasını gerçekleştirir. Ama aynı anda 
"saf'' söylemi taklit etmeye, çalmaya çalışır, hem sözcük ola-
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rak, hem de kullanım olarak. Retorikle uğraşan kişinin aslın
da ihtirasların dilde bırakuğı izlere dikkat çekmesi gibi, çap
kınlar da konuşmacının aslında duyumsamadığı ihtirası dışa 
vurmasını sağlayan "eşitlik tabloları" düzenlerler. Böylece şef
kat ve "düzensizlik" , erdem ve yalınlık ve hatta aşk ve güç
süzlük arasındaki eşitlik, Valmont'un gerçekte duyumsamadı
ğı bir ihtirastan söz etmesine izin verir: "Mektubumu yeniden 
okudum. Ve fark ettim ki yeteri kadar dikkatli davranmayıp 
aşktan çok sıcak duygular, hüzünden çok huysuzluk iletmi
şlın. Yeniden yazmam gerekecek" (23, s. 53). 

Çapkınlık söylemi ile Presidente de Tourvel'in söylemi 
arasındaki zıtlaşma, yalnızca doğru-yanlış veya yalan-içtenlik 
arasındaki zıtlaşma değil, bilinçli ve bilinçsiz yalan arasındaki 
zıtlaşmadır. Presidente'in söylemi dil sürçmeleri, yalanlamalar 
ve inanmadan yapılan taruşmalarla doludur. Bu gerçeğe dik
kati çeken Valmont, Merteuil'ye şöyle der: "Oku ve yargıla; 
gör bak nasıl apaçık bir sahtekarlıkla aşık olmadığına yemin 
ediyor. Oysa ben aşık olduğuna kesinlikle eminim" (25, s. 
55). Çapkınlık söylemi, bu noktaya işaret ederek Presidente'in 
"içtenliğinde" yatan tüm "sahtekarlığı" açığa çıkarmaktadır. Bu 
içten bir sahtekarlıkur. Valmont onu sahte bir içtenliğe dö
nüştüıür: "Son mektubunuzu nasıl yanıtlayabiliıim, Madam? 
İçtenliğimin beni sizin gözünüzde mahfedeceğini bile bile 
gerçeği söylemeye nasıl cesaret edebilirim? Fakat yine de söy
lemek zorundayım. Bunu yapmak için caseretimi toplayaca
ğım" (68, s. 1 35). Valmont, Tourvel'e yalan söylemeyi reddet
tiğini belirtmeyi sürdürür; böyle yaparak Tourvel'i istek ve aş
kın söylemiyle vahşi bir şekilde yüzyüze getirir. Tourvel'in 
söylemindeki en baskın retorik figür "reddetme" olduğu için, 
Valmont ona reddeuneyi reddettiğini söylemekte, ve bunun 
içtenliğinin kanıtı olduğunu belirtmektedir. Böyle yaparak To
urvel'i kendi yalanının gerçeğiyle yüz yüze getirir, kullandığı 
dilin vicdan azabıyla köşeye sıkıştırır. Bunları yaparken de bu 
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vicdan azabını kendi yararına, kendi inanırlığını garantilemek 
için kullanır. 

Valmont'un zamanını Presidente'e onu ne kadar çok sev
diğini söylemekle geçfrdiği hatırlanırsa "işaretler oyunu" bir 
derece daha karmaşıklaşır. Valmont aynı zamanda Mark�z'e 
şunu açıklamaktadır: Presidente'e onu sevdiğini söylemesi as

lınqa onu sevmediğini kanıtlamakta ve aşk ilanı yalnızca tak
tik gereği yapılmaktadır. Roman, gerçek ve yalan, aynı za

manda ikiyüzlülük ve yalanlama arasındaki ilişkilerin yapısını 
tümüyle tersine çevirmektedir. Hatta Tourvel'e kendisine aşık 
olduğunu söyleyerek -ki bunlar yalnızca taktiktir- Valmont 
kazara gerçekten Tourvel'e :ışık olur. Zaten Merteuil'in Val
mont'a söyleyip durduğu da budur: "Sizi Madam de Tourvel'e 
bağlayan duygu konusunda yanılıyorsunuz, Vikont. Bu duygu 
ya aşktır, ya da aşk lüç var olmadı" (134, s. 312). 

Bu dönüş ikiyüzlülükle yalanlama arasındaki ilişkiyi tü
müyle tersyüz etmektedir. İkiyüzlülük, salt maske takma ve 
sahtekarlık olarak sunulmuş olan Valmont'la Tourvel arasın
daki ilişki, gerçek olmakta , "gerçek" olarak sunulmuş olan 
Valmont'la Merteuil arasındaki ilişkinin ise tamamen sahte ol
duğu ortaya çıkmaktadır. Yalanlama yer değiştirir; önce alda
tılanların yanındadır (fourvel), fakat sonra aldatanların (Val
mont, Merteuil) tarafına geçer. 

Böylece, dilin göstergelerini salt bir alet, bir gereç olarak 
kullanmaya çalışan çapkınlık, nihayet sözcüklerin tuzağına 
düşer. Belki de romandan çıkan ders şöyle özetlenmelidir: 
Sevmediğini söyleyebilmek için severmiş gibi yapan kişi so
nunda aşık our. Erkek olsun, kadın olsun, hiç kimse göster
gelerin efendisi değildir. Sözcükler bizi tutar ve olmadık işlere 
bulaştırır, özellikle de aşk sözcükleri. Çünkü saf sözcük yok
tur. Valmont'un Tourvel hakkında söylediği de (ava giden av
lanır!) bunun aynısıdır: "Bilirsin, aşktan söz etmeye tenezzül 
eden kadın, sonunda aşık olur, ya da aşık olmuş gibi davra-
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nır" (76, s. 1 50). Çapkınların kullandığı gibi savaş sözcü}cleri 
kullanmak sonunda gerçek bir savaşa dönüşür. Markiz'in kı
saca belirttiği gibi: "Öyleyse bu bir" savaş!" (153, s. 350). Öy
leyse bu peş peşe gelen yön değiştirmelerin anlamı şudur: 
Doğa yasaları veya ahlak yasalarında olduğu gibi, gösterge 
yasalarıyla da oynanmaz. Oynayıp da cezasız kalan yoktur. 

Son olarak bu anlatının içinde okurun yeri nedir diye so
rabiliriz. Okur, Tourvel'in yalanlamasının çapkınlarca tek tek 
sökülüp yerle bir edilmesinden pek hoşlanır. Başlarda okur 
Valmont ve Merteuil'nin yanındadır ve böylece kendini hakim 
konumda sanır. Sonra çapkınlığın kendi kendisine cephe al
masına şahit olur. Mutlak sandığı bilgisi roman ilerleyince 
yerle bir olur, çünkü aldatanların aslında aldananlar olduğu 
ortaya çıkar. Son haklı çıkan çalınan mektuplan okuyan, yani 
bildiğini kendine saklamayı beceremeyenlerdir: Sonunda tüm 
yasalardan üstün olan romanın yasası kazanır çünkü pek çok 
şeyi tersyüz edebilmiştir. 36 Esas amacı ne olursa olsun, roma
nın bu yasasına sistemli bir bağlılık gösteren yazar l.aclos bu 
bağlılık yüzünden "en dürüst adam" olarak nitelenmeyi hak 
eder, yoksa eğitici ahlak dersi vermiş olduğu için değil.37 

NOTLAR 
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4 N:ıiıcy Miller, Tourvel'e karşı çıkan Valmont'u bilerek "zevk' ile özdeşleştirir: "Bunun 

karşısında Valmont'un mutluluk kavramı vardı, tanımadığı zevklerin varoluşunda ya
tan.• (Tbe Heroine's T�. New York: Colombla University Press, 1980), s. 124. 

5 Örnek için bakınız: Anne Marie Jaıcm, "Libertinage femlnin, libertinage dangereux", 
Laclos er le lfbertfnage, 1 782-1982: Acıes du Colloque dıı bicemeııalre des llaisoııs 
dangereuses adlı eser, (Paris: Presses Universiıaires de France, 1983), s. 151.Q2. 

6 Teblikeli lllşkller' deki Laclos ve Rousseau arasındaki ilişki için bakınız: De Jean'ın 
Ltıerary Forttjicatioııs adlı kitabındaki inceleme. 

7 Gilles Deleuze ve Fe!ix Guattarl, L'Anri-Oedlpe: Capitallsıne et scbtzopbrenle (Paris: 
Editions de Minuit, 1972), s. 350. Metin, Manc'ın Critii]ue of Hegel's Pbllosopby oj 
Rlgbt adlı eserinden alırunıştır. 

8 Kari Maıx, Capiıal: A Crltii]ue of Polillcal Ecoııomy, !. kitap, çeviren: Ben Fowkes, 
I. cilt, !. bölüm, !. kısun, "The Comnıodity" (New York: Vintage Books, Marx Lib
rary, 1976), s. 125 ve sonrası. 

9 'Kendi gereksinimini kendi emeğinin ürünüyle karşılayanlar kullanım-değeri yara
tırlar, fakat mal Ureımezler. Mal üretebilmek için, yalnızca J.."Ullanım-Oeğeri yaratmak 
yetmez, başkalan için de kullanım değeri, toplumsal kullanım-değerleri üreunek ge
reklidir . . .  Kullanılan nesnelerin dışında hiçbir şey değer sayılmaz" (aynı eser, s. 
131). Marx'ın değer teorisinin bu prensibi ayrıntılı olarak La Logii]ııe de Marx (Paris: 
Presses Universitaires de France, 1974) adlı eserde, özellikle de "Sıructure logique 

du I paragraphe du Capital" (s. 105 ve devam,) adlı bölümde ıartışılmışur. 
10 Bakınız, Tehlikeli lllşkiler, Mektup 71, s. 142. 
11  ]. F. Lyoıaıd, L'Ecoııomle /lbldlııale (Paris: Editions de Minuiı, 1974) adlı eserinde 

şöyle demektedir: "Devinim iyi, yaunm kötü olacak; olayların gücü ve yenilenme 
açısından hareket iyi, kimliği eriten tepki ise kötü' (s. 1 23). 

12 Marx yolduk, kıtlık kavramını özellikle lııtroductloıı ıo ıbe Crltique of Polilical Eco
;ıomy (Grundrisse) CNew York: Vint.age Books, .Maıx

0
Library, 1973) adlı eserinde 

göz önüne almaktadır. 
13 Deleuze ve Guanari, L'Aııti-Oedipe, s. 348. 
14 "Kapitalist, değerin değerlendirilmesi konusunda ısraı,cıdır ... Anaparayı temsil ettiği 

sürece saygıdeğerdir. Bu anlamda bir cimriyle aynı kendini zenginleştirme çabasını 
gösterir" demektedir Maıx. (Capiral, !. kitap bölüm 7, konu 24, s. 739). 

15 G. W. F. Hegel, 71ıe Pbeııomenology o/Spiril, çeviren A. V. Miller (Oxford: Claren
don Press, 1977), bölüm 2, "Kültür", "Aydınlanma', s. 354. 

16 Tehlikeli lllşkiler, mektup 71'de Valmonı, Merteuil'ye şöyle der: "Eğer bu Ö}•küyü 
eğlenceli bulursan, herkese anlaı. Aruk ben kendimi eğlendirdim; halk da eğlensin 
bari" (s. 143). 

17 Tebllkeli ilişkiler', mektup 81: "Kendi cinsimin öcünü alıp, sizleri esir almak için 
doğmuşum; bu yüzden ancak kendimin bildiği yöntemlerim var" (s. 170). 

18 Andre Malraux, Kara Üçgen (Paris: Gallimard, 1970) adlı romanında cinsellikle di
rencln kanşıttıını duyarlıkla incelemiştir: 'TebUkell J/fşktler bir direnç mitolojisidir, 
ve bu kitaptaki cinsellik ve direncin kalıcı karışınu onun en güçlü eylem yöntemi
dir" (s. 47). 

19 Jean Luc Seylaz, Teblikell llişktlerl "katıksız aklın romanı" olarak ıanımlamaktadır. 
(Les Liasioııs dangereuses et la creaıloıı romatıesque cbez Laclos, Geneva: Droz, 
1958, s. 151). 



Choderlos de I.aclos'un Tehlikeli İlişkileri 83 

20 Rene Descarıes, Les Passloııs de l'ame, bölüm 3, konu 211,  "lln remede general 
conıre )es passlons', Ouvres compleıes adlı eser, editör: A. Bridoux (Paris: Galli
mard, La Plelade, 1953) s. 794. 

21. Coleııe Verger Michael bu olguyu benzer bir şekilde yorumlamakta, ancak Lac
los'un romanındaki Spinoizme dayandırmak-ıadır. (IAclcıs: Les Mllieux pbi/osopbiqu
es et le ma/(Nlmes: Ed. Akpaynon, 1985), s. 65 ve devamı, s. 133 ve devamı. 

22 Descarıes, l.e ()i.scours de la meıbode, Ouvres, s. 131. 
23. Aynı eser, s. 145. 
24 Aynı eser, s. 132. 
25 Aynı eser, s. 144-5. 
26 Malraux, Kara üçgen, s. 47. 
27 Marcel Henaff, Sade: (l'lııvenıloıı du corps libenlıı (Paris: Presses Universiıaires de 

Prance, 1978), özellikle 3. konu, "Les Jolssance de la methode•, s. 99-117. 
28 Baudelalre, Teblikeli lllşklletdeki çapkınların daha üst püzey bir ahlaka erişme ça

balannı anlaıruştır: •En ahlaklı kadar ahlakçı, en derin olanı kadar derin' ("Noıes 
analytiques et critiques sur Les Lialsons datıgereuseS', Oeuvres, s. 1228). 

29 Jacques Lacan, •Kanı avec Sade', Ecriıs(Paris: Editions du Seuil, 1966), s. 765-90. 
30 J. M. Goulemot, "le Leaeur et la mise en scene de l'irnaginare viril dans Les Llal

sons Daııgereuses• IL1clos er le libertlııage, 1 782-1982: Acıes du Colloque du bi-ceıı
rımaire des Liaisons Daııgereuses CParis: Presses Universltaires de Prance, 1983) s. 
168-9. 

31 Aynı eser, s. 169. 
32 Baudelaire: 'Düzüşme ve düzüşmenin yüceltilrnes� günümüzde k-uısal olanla olrna

yaıun karışıınlıp beğenilmesinden daha ıru ahJaksıZdılar?' ('Notes analytlques_ et cri
tiques sur Les Llatsoııs dangereuses", Oeuvres, s. 1228). 

33 Gilles Deleuze ve Pe!ix Guatıari, Mille Plaıeaııx: Capiralisıne et scbizopbrenıe O CPa
ris: Editions de Minuit, 1980) s. 339. 

34 Çapkınlar söyleminde italik yazının işleviyle ilgili bakııuz: Michel Delon, Choderlos 
de Laclos: Les Liaisons dangereuses (Paris: Presses Universlıaires de Prance, Etudes 
litteraires, 1986) s. 87. 

35 Bakııuz: Janeı Gurkin Altman, • Addressed and Undressed Language in Les Llalsons 
dangereuses", Laclos: Critical Approaches to Les Liaisons dangereuses, editör: Lloyd 
R. Free (Madrid: ·sıudia Humaniıatis, 1978). 

36 Joan .de Jean, 'Laclos'un başyapıtım besleyen otoriteyle olan ilişkilerden' söz et
mek-ıedir. (Liıerary Fortifications, s. 193). 

37 Marcel Prousı, A la recl1erce du ıemps perdu, cilt 3, La Prisonniere (Paris: Galli
mard, La Pleiade, 1958), s. 379. 





3 Elmas Kolye Olayı'na Yeniden Bakış 
(1785-1786): 

Kayıp Kraliçe Davası 

Saralı Maza 

Kraliçe, kadın başkan, kralın metresi ve diğer "first 
Iady"lerin gerçek veya hayal üıünü politik güçleri, politik kriz 
dönemlerinde özellikle çok saldırıya uğrar. Son yıllarda Jac� 
queline DuVa.lier ve Imelda Ma�cos, kocalarının politik ya
şamdaki yolsuzluklarının temsilcisi olmuşlardır. Daha önceki 
dönemlerde de benzer örnekler olmuştur: Devrimin öfkesi 
Alexandra Romanov ve Henrietta Stuart'ın aşırılıklarını hedef 
almıştır. ı Avrup� tarihinin en ünlü kurbanı kadersiz Marie 
Antoinette olmuştur. Henüz kraliçeliğinin ilk döneminde dar 
görüşlü yüzeyselliği ve beceriksizce politikaya burnunu sok
ması ona "l 'Autrichienne" (deve kuşu) ve "Madame Deficit" 
(Madam Bütçe Açığı) lakaplarının takılmasına neden olmuş
tur. 

Fransız Devrimi öncesi ve sırasında XVI. Louis'nin eşine 
yöneltilen nefret, dönemi inceleyen tarihçiler tarafından, cid
diye alınmamış, dedikoduyla yönetilen saray politikasının 
önemsiz bir ayrıntısı sayılnuştır.2 Ancak tarih yazımında son 
yıllarda ortaya çıkan iki önemli akım, eskimiş göıünen bu ko
nunun yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Eski 
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Rejim ve Fransız Devrimi'nin politik kültürleri, son birkaç yıl
da basılan yenilikçi araştırmalarla incelenmiştir. Bu araştırma
lar, kamu alanındaki imgelerin anlamlan, kamuoyunun doğu
şu ve h."Ullanılan dil ve törensel işaretleri incelemeyi amaçla
maktadır:3 Aynı zamanda feminist araştırmalar da, toplum ya
şamını yansıtan söylemdeki cinsellik ve kadın-erkek benzet
melerinin önemine dikkat çekmiştir. Joan Scott'un işaret ettiği 
gibi, kadın veya erkek olmak, yalnızca "cinsiyetler arası farklı
lıklara dayanan toplumsal ilişkiler" olarak değil, aynı zamanda 
"güç ilişkilerini gösteren birincil yol"4 olarak da görülmelidir. 

Cinsellik ve cinsiyetle ilgili benzetmeler, Eski Rejim'den 
devrimci politik kültüre geçişte ulaşılan ideolojilerin yorum
lanmasında birjnci sırayı almalıdır. 1780'ler ve 1790'larda 
Fransa, daha sonralan da Avrupa "ev" modeline dayanan kral
lık ve aristokrasi şekillerinin giderek yok olmasına şahit oldu. 
Bu modelde kadın idareciler, akrabalar ve metresler sınırlı fa
kat kabul edilen bir rol oynardı. Yeni yükselen yönetim mo
'
delinde ise salt erkeksi temsil güçleri vardı. Bir başka deyişle, 
Versailles'in temsil ettiği kadın-erkek dünyasınin ailesel ve 
cinsel bağları yok oldu ve onların yerini devrimci toplulukla
rın katkısız erkek ilişkileri dünyası aldı.5 Bu çerçeve içinde, 
bu taıihsel anın bir parçası olarak incelendiğinde� Fransız re
basının politik arenada dikkat çeken kadınlara olan tutum
ları yeni ve geniş bir önem kazanmaktadır: Kraliçeye karşı 
artan bir nefret dalgası, giderek yükselen bir şiddetle' mahke
me süresince de görülmüş ve 1793'te kraliçenin katliyle so
nuçlann:uştır. Bu olay, kadınların Fransız Devriıni'nin kanrn 
alanından hoyratça sökülüp atılmalannın dramatik bir örneği
dir. 

XVI. Louis'yle evlenen Avusturyalı prenses, halkı tarafın
dan hiçbir zaman fazla sevilmedi ve Hapsburg ve Bourbon 
hanedanlarının bu doğal olmayan birleşmesinde başından be
ri piyon olarak kullanıldığı düşünüldü. Fakat yine de 1780'le-



Kayıp Kraliçe Davası 87 

rin ortalarından önce kraliçeye açıkça saldırmak görülmüş iş 
değildi.6 Tarihçilerin ağız birliği ettiği bir konu vardır: Krali
çeniri kamunun gözünden iyice düşmesine yol ·açan olay, 
1785-86 yıllarında patlak veren, sonradan -Elmas Kolye Olayı 
diye adlandırılan karmaşık ve pis bir skandaldı. Fakat bu ola
yın ana hatlarını bilen herkes Marie Antoinette'in tamamen 
suçsuz olduğunu ve kendi amaçlarına ulaşmak için onun adı
nı kullanan küstah dalaverecilerle hiçbir ilişkisi olmadığını da 
bilirdi. Ancak bu olayı alışagelmiş şekilde irdeleyenler, krali
çenin geniş bir çevre tarafından suçlu kabul edildiğini, çünkü 
çok sayıda ihsanın onun suçlu olduğuna inanmak istediğini 
belirten mantıksız açıklamalarla yetinirler.7 

Bu yaygın değerlendirme yanlış olmanın ötesinde eksik 
araştırmaya ve paradoksa dayanır: Olay sırasında halk arasın
da elden ele dolaşan rapor ve kitapçıklarda kraliçenin suçsuz 
olduğu ve "onun yüce acjının" böyle pisliğe bulaştırılmasının 
nefretle kınandığı belirtilmekteydi. Benim buradaki amacım 
iki aşamalıdır: Önce, kraliçenin namusuna yapılan saldırıların 
1785-86 yıllarındaki olayların yol açtığı politik kiiltür temel 
alıriarak nasıl anlaşılabileceğini açıklamak istiyorum. Bunu 
yaparken de daha önceki dönemlerin propaganda kitapçıkla
rında kadınl;mn kamu alanındaki davranışlarının nasıl yerildi
ğini anlatacağım. İkinci konu da, davaya ilişkin ortaya çıkan 
yan resmi açıklamaların, açıkça adını vermeden kraliçeyi suç
lamasıydı. Bilerek veya bilmeyerek bu açıklamaları yazan 
avukatlar, okurlarına şu mesajı iletiyorlardı: Kraliçe bu entri
kanın merkeziydi. Oysa kraliçenin bu olayda hiçbir rolü yok
tu. 

Elmas Kolye Olayı'nın ayrıntılarına girmeden önce Frarisız 
politik yaşamında onsekizinci yüzyılın sonlarında gelişen bazı 
koşulları gözden geçirmek gereklidir. Böylece krallık üyeleıi
nin devrim öncesi niye bu denli sevilmedikleıini ve bu olayın 
kamuoyunu nasıl etkilediğini daha iyi anlayabiliriz. Fransız 
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krallık soyunun tarihçilerin deyişiyle "kutsallık yitirmesine" 
yol açan nedenler, 1750'lerden itibaren başladı: Politik bece
riksizlikten; Yedi Yıl Savaşları'ndaki fiyaskoya ve felsefecilerin 
yazılarına kadar pek çok neden bu değer kaybına katkıda bu
lundu. İki yapısal gelişme özellikle dikkate değerdir. Bunlar
dan en ifİ bilineni, Paris parlamentosu önderliğinde Fransız 
yüksek mahkemelerinin yüzyıl boyunca politik önem kazan
masıdır. Parlamento ve monarşi onyedinci yüzyıldan beri sü
rekli çekişmekteydi ve XIV. Louis'nin ölümünden sonra vergi 
ve Jansenistlerin haklan konularında durmadan çatıştılar.8 
Hırçın başpiskopos Christophe de Beaumont önderliğinde gi
derek tutucu olan kilise ve radikal Jansenist sempatizanı avu
kat ve yargıç parlamenterle[oin arasına sıkışıp kalan XV. Louis, 
hırlaşan tarafları idare edemediği için politik inanırlığını 
önemli ölçüde yitirdi.9 Aynı zamanda, 1770'lerde 1780'lerde 
yargıç ve avukatlar, kamuoyunu etkileyebilmek amacıyla mo
narşiye karşı gelen yazılar yazıp dağıttılar. Çağdaşlarının 
"cumhuriyetçi" diye adlandırdığı bu yazılan yurtseverlik dolu 
nutuklarla süsleyip, doğabilim ve radikal Jansenist söylemden 
etkilenerek yazıyorlardı.10 

Kralın otoritesine yapılan saldırılar yalnızca parlamento gi
bi politik etkinlik merkezlerinden değil, aynı zamanda sarayın 
nazik çevresinden de gelmekteydi. Son zamanlarda tarihçiler, 
idari mekanizmanın içinden yükselen ve geleneksel politik 
yetkinliği sarsan grupların birbiriyle çatışmalarından söz eder 
oldular. Yüzyılın başlarında gözden düşen din ve devlet 
adamları saraydan ve Paris'ten uzaklaştırılırken, XVI. Louis 
döneminde Paris'te kalmalarına göz yumuldu. Onlar da etkili 
karşı koyma ağlan düzenlediler. 1770'deki düşüşünden sonra 
güçlü Choiseul Düh.ii'nün ve 1781 'den sonra Jacques Nec
ker'in etrafında kümelenen gruplar işte bunlardı. 1 1  Gizlice ki
tapçık yazıp dağıtanlarca ve yönetimdekilerce yönlendirilen 
bu fraksiyonlar, sarayı ve şehri eleştiriye boğdu. Bu eleştiriler, 
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hakaret dolu iftiralardan "halkın yüce makamına" veya "mille
tin en üst makamına" seslenen ahlakçı tavırlara kadar farklı 
tarzlar sergilemekteydi. 12 

Fransız yönetim çevrelerindeki politik çekişme, XV. Louis 
ve metresleri aleyhindeki yazılan doğurdu. Bu yazılar kralın 
1774'te ölümünden sonra her yerde görülmeye başladı. Kralın 
ahlaksızlığı, metresleri Madam de Pompadour ve sonra Mada
me Du Barry'nin güçleri, sayısız genç ve güzel kadının krala 
sürekli olarak sunulduğu "Pare aux Cerfs" adlı bir zevk yuva
sının varlığı, kralın ölümünden önce de bilinen sırlardı. 
1757'de krala "oğlancı" dediği için gözaltına alınan emekli as
ker Jean-François Le Clere, krallığın ''ilci fahişe" tarafından yö
netildiğinden yakınıyor ve kralın tebasından pek çok kişi bu 
görüşlere katılıyordu. ı3 Jules Michelet biraz abartarak, fakat 
pek fazla da yanılmadan, XV. Louis'yi şöyle anlatıyordu: "Fel
sefeciler onu sağa çekiştiriyor, papazlar da sola. Kimin elinde 
kalıyor sonunda? Kadınların. Bu Tanrı etten yapılma bir Tan
n.1114 

XV. Louis'nin iki ünvanlı metresi, Pompadour Markizi ve 
Kontes Du Barry, dönemin saray entrikalarında, yönlendirici 
rol oynamışlardı. Madame de Pompadour, Choiseul Dükü'nü 
destekliyordu. Bu güçlü bakan 1758'de göreve gelmesinden 
itibaren Fransız dış politikasını on iki yıl yönlendirdi. Choise
ul'nun en önemli başarısı, Fransa ile sürekli rekabet içinde 
olan Avusturya İmparatorluğu'nu diplomatik olarak birbiıine 
bağlamasıydı. Fransız veliaht prensinin Avusturya Prensesi 
Marie Antoinette ile 1770'te evlenmesiyle dükün Avusturya 
dış politikası doruk noktasına erişti. Başarılı gibi görünmesine 
karşın, aynı yıl dük görevden alındı. Bu komploya politik ra
kiplerinin manevraları yol açmıştı. Bu rakipler bir üçlü (11tri
umvirate11) oluşturup güçlendiler: Mühürdar Maupeou, surat
sız ve sinirli bölge genel valisi ve Choiseul'nun yerine Dışişle
ri Bakanı olan d'Aiguillion Dükü.15 Her üç adam da parla-
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mentonun amansız düşmanları olup, yine her üçü de Pompa
dour'dan sonra onun yerine geçen Madame Du Barry'nin des
teğini sağladılar. Madame Du Barry'nin Maupeau ve d'Aiguil
lion'a politik desteğin ötesinde yakınlık gösterdiği dedikodu
ları yayıldı. Her üç adam da halk tarafından hiç sevilmiyorlar
dı. 

Maupeou ve yandaşları 1771'de Paris parlamentosunu da
ğıtmakla devrim öncesi dönemin en ciddi krizine neden oldu
lar ve haklarında bir sürü düşmanca yazılar yazıldı. 16 1774'te 
yeni bir yönetimin işbaşına gelmesi,  yüksek mahkemelerin 
yeniden h."Urulması, nefret edilen üçlünün hızla yok olması bi
le, X'V. Louis'nin despot bakanlarına, duyulan kötü duyguları 
hafifletemedi. Eski bakan Choiseul'nü n  adamları liderlerini 
yeniden göreve getirebilmek için harcadıkları çabaya rağmen 
başarılı  olamadılar ama üç bakana ve onları destekleyen 
"krallık orospusuna" karşı sürekli eylem ürettiler.17 1770 ve 
1780'lerde yeraltında üretilip dağıtılan ve XV. Louis, bakanları 
ve Madame Du Barry'nin politik entrikalarını ve cinsel oyun
larını en ahlaksız ayrıntılarına kadar anlatan yazılardan büyük 
bir olasılıkla Cnoiseul'un yandaşları sorumluydu. Robert 
Darnton'a göre, Troyes gibi küçük bir kasabada bile Mauvela
in adlı birinin gizli kitabevinde, Madanıe Du Bany'nin Gizli 
öyküleri, -ı'vladame Du Ban)"nin Mektupları ve XV. Louis'nin 
Özel Yaşamı adlı kitaplar satışa sunuluyordu. 18  

Bu iftiraların en başanlısı Les Fastes de Louis X V  (1782) 
isimli kalın bir ciltti. Bu kitapta İsviçre'de anlatılan anekdot
lardan bir araya getirilmiş öyküler yer almaktaydı. Kitapçı Ma
uvelain 1780'lerde kasabalı okurları için tam on bir kez bu ki
taptan ısmarlamıştı.19 Kitabın ilk sayfaları, bu eserin Choise
ul'un yandaşları tarafından türetildiğini açıkça ele verir. İsim
siz yazar, Choiseul Dükü'nün XV. Louis'nin tek iyi bakanı ol
duğunu, "çok zeki ve dahi" olduğunu, "sevimli, cömert, etki
leyici ve duyarlı" olduğu için pek çok yandaşı olduğunu, fa-
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kat "sarayı ve kenti sel gibi sürükleyen savurganlığa" tek başı
na karşı duramadığını söyler.20 Politik ahlak modeli olan 
dük, "kerhaneden tahta tek adımda zıplayan orospunun ayak
larının dibinde sürünen diktatör Maupeou, haydut Terray ve 
despot d'Aiguillion" tarafından görevden alınmıştır. 21 

Les Fastes de Louis .A-'V adlı kitabı oluşturan skandal dolu 
öyküler, XV. Louis döneminde kamu alanının özelleştirilmesi, 
erotikleştirilmesi ve feminize edilmesi olarak tarif edilebilir. 
Bu eğilimin başlangıcı kralın öğretmeni olan Kardinal Fle
ury'ye atfedilmektedir. Genç kralı politik görevlerinden u�k
laşurmak ve kendi gücünü sağlama almak isteyen Kardinal, 
genç adamı ilk metresi Madame de Mailly'nin kollarına itmiş
tir. 22 Madame de Pompadour'un gelişi Avusturya savaşının 
sona ermesiyle aynı döneme rastlar ve yazar 1748 barışını 
kralın "zırhını bırakıp" krallığın iplerini metresinin ellerine tes
lim ettiği utanılacak bir dönem olarak anlatır. Madame de 
Pompadour'un "yönetim" döneminde, onun hakim olduğu 
Pare aux Cerfs, ülkenin kapkara merkezi olmuş, "saf ve dene
yimsiz sayısız kurbanı yutan ve sonra da onları topluma geri 
tüküren bu ahlak yuvası yüzünden topluma çirkef ve rezillik 
bulaştırılmıştır" . 23 Kadın cinselliği denetimden çıkmış ve gö
rünüşe göre krallığın "kutsal merkezini" ele geçirmiştir. 

Lotıis'nin sarayındaki kadınlar imparatorluğu, merkezdeki 
güce yakın olan tüm erkeklerin kadınsılaşmasını sağladı. Les 
Fastes' ın bir bölümünde Mühürdar Maupeou hem yumuşak, 
kolay şekil değiştiren, gizli işler karıştıran biri olarak, hem de 
kadınsı bir adam olarak anlatılmaktadır. Evinde "zarif süsler 
ve hoş yatak odaları vardır. En pahalı fahişe bile burada ken
dini evinde hisseder" .24 Maupeou'nun gücü kadınları baştan 
çıkam1a yeteneğine dayanmaktaydı.  Bu yeteneğini güçlendir
mek için yüzünü beyaza boyar ve allık sürerdi.25 Fakat kadın 
gücünün yükselmesiyle en çok kadınsılaşan erkek kralın ken
disiydi. Ülkede halka en çok malolmuş, hatta halka malolmuş 
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tek kişi olan kral, giderek kendine ait çevreden çekilerek "ca
nının çektiği özel, tembel ve cinsellik dolu yaşama" kapandı. 
Konuşmaları giderek daha çok dedikodu ve önemsiz sözler
den oluşmaya başladı.26 Madame du Barry'nin gelişiyle kral 
iyice hadım edildi. Kurnaz yazarın deyişiyle "kralın asası, aşk, 
hırs ve açgözlülük nedeniyle kontesin ellerinde aptallık çıngı
rağına dönüştü". 27 

Fransa Kralının özelleştirilmesi ile krala hükmeden kadın
ların kamu önünde rol alması birbirine koşuttur. İşin ilginç 
yanı, Pompadour ve Du Barry mesleklerine halka açık kadın
lar olarak başlamışlardır: Markiz'in annesi güzelliğini kullana
rak yükseldi ve bu yeteneğini kızına geçirdi. Du Barry ise 
mesleğini önceleri Paris'in karanlık sokaklarında ve Palais-Ro
yal'ın sütunlarının alunda icra ederdi. 28 Dizginlenemeyen ka
dın cinselliğinin toplumda genelde bulunduğu ara konumdan 
güç merkezine kayması, toplumsal bozulmanın hem nedeni, 
hem de yansımasıydı. Hem Pompadour, hem de Du Barry di
şiyle urnağıyla toplumsal katmanları urmanıp kralın yatağına 
atlamışlardı. Pompadour "çok berbat bir sınıftan" (aslında top
tancı bir tüccarın kızıydı), Du Barıy ise başkentin gecekondu 
mahallelerindehdi. 29 Cinsellikleri her iki kadını da en üst çev
relere yükseltirken, kralı baş aşağı etti. Çünkü kral asil met
reslerden orta sınıf jeanna Poisson'a (sonradan da Pompado
ur adını aldı) ve giderek bayağı Du Barry'ye kadar düştü. Bu 
arada halkı açlıktan kırılmaktaydı. Yazar kavuran bir ifadeyle 
sözlerine son verir: "Bir prensin mallarının her birini tanıması 
gerçekten gereklidir. "3.o 

XV. Louis döneminde Fransız monarşisinin çürümesini an
latan ve gizli dağıulan yasadışı kitapçıkların anlatuğı temaların 
çoğu Les Fastes de Louis XV adlı kitapta özetlenmiştir: Kadın
ların sıradışı yükselişi, kanıu alanlarının özelleştirilmesi, top
lumsal ve politik hiyerarşilerin tersyüz edilişinde kadın cinsel
liğinin rolü. Dış görünüşte , ·  Madame Du Barry gibilerine yö-
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neltilen okların, Fransa Kraliçesiyle bir ilgisi yokmuş gibi gö
rünebilir: Marie Antoinette hırslı bir tezgahtar kız değildi; Av
rupa'run en eski hanedanlarından birinin soylu ve iyi yetişti
rilmiş üyesi ve ayrıca sevilen bir kralın karısıydı. Fakat yine 
de devrimci edebiyat bir önceki kralın metresleriyle şimdiki 
kralın kansı arasında kötü niyetli bir ilişki oluşturdu. 1780'le
rin en sevilen kitapçıklarından biri olan Essais bistoriques sur 
la vie de Marle-Antoinette, Du Barry ile Marie Antoinette ara
sında uzun bir benzetmeyle başlar. Bu esere göre her iki ka
dın da güç ve rezilliğe çok düşkündür, aynı "ihtiras fışkırması
na" sahiptir. Hatta Du Barry kraliçeden daha baskındır çünkü 
"şerefsiz bir konuma şeref bahşetmiştir. Oysa kraliçe aşınmaz 
sanılan bir mülkü yerle bir etmiştir" .31 Kadınlan yeren edebi
yat tabii ki hiçbir partinin veya politik grubun tekelinde değil
di. Kraliçe Choiseul grubuna körükörüne bir sadakatla bağlı 
kaldığı için, kraliçeye saldıran yazılardan onlar soruffiıu ola
mazlar. Fakat Du Barry'yi aşağılayan edebiyat öylesine yaygın 
ve kapsamlıydı ki 1785'te patlak veren skandalın özel titre
şimleri oldu. Kraliçenin adını, Du Barry'ye benzeyen mesleki 
becerileri yükselen iki maceracı kadınla kazayla bağc;Iaştınn
ca, Elmas Kolye Olayı, bir önceki döneme yapılan saldırıların 
yeni kraliçeye yönelmesini kolaylaştırdı. 

Halkın gözünde kraliçenir suçlu duruma düşmesinin iki 
nedeni olabilir: Birinci neden, olayda en ilgi çeken iki kişinin 
kadın olmasıdır . .İkinci neden ise, Louis XVI'nın olayı özel şe
k.ilde halletmeyip Parisli yargıç ve avukatlara devretme hatası
dır.32 

Skandalın merkezinde Jeanne de Saint-Remi isminde ina
nılmaz entrikalar çevirebilen bir kadın bulunmaktadır. Kasa
balı ve mahvolmuş ama soylu bir aileden gelmesine karşın 
(babası Paris'te fakirler evinde can verdi), adını Jeanne de Va
lois olarak değiştirip, piç bir akraba aracılığıyla Fransız krali
yet ailesiyle bağları olduğu izlenimi yaratmıştır. Güzelliğinin 
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ve h.-üstahlığının yardımıyla ve kraliyet ailesiyle kurduğunu id
dia ettiği sözde bağlarla, bu fakir kız çok zengin koruyucula
rın desteğini sağlamayı başanr. Boulainvilliers Markizi de bu 
destekleyenler arasındadır ve genç kıza iyi bir eğitim verir. 
1780'de Count Nicolas .de La Motte isimli, şüpheli bir asil 
olan, beş parasız genç bir subayla evlenir. 

Üç yıl sonra bu üçkağıtçı kadın Madame de Boulainvilliers 
aracılığıyla tükenmez gelir kaynağı olarak gördüğü saf bir 
adamla tanışır. Elli yaşındaki Louis de Rohan, eski ve güçlü 
Rohan-Soubise grubunun önemli bir üyesidir. Aynı zamanda 
Strasbourg \)aşpapazı, Fransa Hayır İşleri Genel Müdürü ve 
Viyana eski büyükelçisiydi. Muhteşem serveti ve tanınmış si
hirbaz ve maceracı Cagliostro tarafından aldatılıyor olması 
onu kontes için ideal bir hedef yapıyordu. Bundan da öte, 
Rohan'ın h.-ullanılabilecek güçlü bir tutkusu vardı: Yüksek bir 
politik görev arzulamaktaydı ve yıllar önce Avusturya'da gü
cendirdiği kraliçenin bu arzusunu engellediğini düşünmektey
di. La Motte birkaç kez para karşılığı güya "kuzeni" olan krali
çeye aracılık için ricacı olmuştu . Bir süre sonra kardinal krali
çeye geçmişi Unutması için yalvaran mektuplar yazmaya , Je
anne'ın ortağı Retaux de Villette tarafından yazılan sahte ya
nıtlara yüksek ücretler ödemeye başladı. 

Saf Rohan'ın bile bir süre sonra bu etkisiz yöntemden bı
kacağını bilen Jeanne ve kocası ,  kardinalin arzularını daha 
süslü_ yöntemlerle körüklemeye başladılar. Paris'in sokaklarını 
tarayıp Palais-Royal bahçelerinde Nicole Le Guay isimli hafif
meşrep bir kadın buldular. Kadın kraliçeye benzemekteydi. 
Sonunda 1784'ün bir yaz gecesi Versailles bahçelerinde Ro
han kraliçeyle taıuşabildi. Dikkatle giydirilen ve bu role hazır
lanan Nicole kardinale birkaç kelime söyledikten sonra yar
dımcıları tarafından hızla oradan uzaklaştırıldı. 

Sonunda Jeanne'ın planladığı büyük dalaverenin günü 
gelmişti. Fransa'nın en ünlü mücevheri , Parisli kuyumcular 
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Boehmer ve Bassange'ın başyapıtı olan, altı yüz kırk yedi 
adet kusursuz taştan yapılmış ve değeri birbuçuk milyon 
frank olan bir elmas kolyeydi.  XV. Louis kolyeyi Madame Du 
Barry için ısmarlamış, ancak fiyatını öğrenince satın almaktan 
vazgeçmişti. l 778'de kolye XVI. Louis'ye kraliçe için teklif 
edilmiş, ancak kral ülkesinin kolyeye · değil gemilere ihtiyacı 
olduğu yolunda asil (ve büyük olasılıkla aslı astarı olmayan) 
bir demeç vererek reddetmişti. Ancak 1785'te Madame de la 
Motte, Rohan'ı kraliçenin bti kolyeyi çok istediğine ve onu 
hediye ederse karşılığında istediği politik görevi alacağına 
inandırdı. Kraliçenin imzasını taşıyan bir satın alma emri uy
duruldu ve 1 Şubat 1785 gecesi kolye Rohan ve kontese tes
lim edildi. Onlar da kraliçenin uşağı rolündeki bir adama kol
yeyi verdiler. Ücreti birkaç yılda taksitle Rohan tarafından 
ödenecek olan kolye derhal parçalandı ve değerli taşlan Paris 
ve Londra karaborsalanncla satıldı. 

Fakat la Mouelar'ın şansı bir süre sonra döndü. Temmuz
da kuyumcular Marie Antoinette'e "dünyanın en güzel mücev
herinden" söz eden şifreli  bir mesaj yolladılar. Ağustosun 
3'ünde de Boehmer ile kraliçenin hizmetçisi Madame Cam
pan'ın yaptığı konuşma sonucunda dolandırıcılık tümüyle or�· 
taya çıktı.33 1 5  Ağustosta kardinal Rohan'ın tutuklanmasına 
tüm ülke şaştı, çünkü tutuklandığı anda kardinal tüm dinsel 
giysileriyle tören yönetmeye hazırlanmaktaydı. Birkaç gün 
sonra da kontes, Nicole Le Guay ve bir iki kişi daha tutuklan
dı (Nicolas de La Matta Londra'ya kaçmıştı) ve krallığın en 
sansasyonel mahkemesinin hazırlıkları başladı. 

Gözaltırui alınrı:ıalarla mahkemenin başlaması arasında do
kuz heyecanlı ay geçmişti . Kontes ve avukatlarının suçu ka
ranlık Cagliostro'ya atma çabalarına karşın, bu dolandırıcılığı 
kontesin planladiğından herkes emindi. Sahte mektuplar ve 
kolyenin çalınması adi bir polisiye olaydı ve sonuçlandırması 
kolaydı; ancak esas sorun başkaydı. Kraliçenin La Motre gibi-
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!eriyle iş çevirip gece randevuları vermeye tenezzül edebile
.ceğine inandığı için kardinal suçlanabilir miydi? Yoksa Marie 
Antoinette'in böyle davranması olanaklıdır diye kabul edip 
kardinal beraat ıru etmeliydi? Çeşitli fraksiyonlar hemen kardi
nalin yanında ve karşısında olmak üzere kümeleştiler. Kardi
nalin mahkum edilmesiİli ·en çok isteyenler tabii ki kraliçe ve 
yandaşlarıydı. Yandaşlarının arasında kraliyet bakanı olan ve 
gözaltına almaları gerçekleştiren Baron de Breteuil, kraliçenin 
yakın dostu Madame de Polignac'ın ailesi ve kralın savcısı 
Joly de Fleury de vardı. 34 Kardinalin tarafını tutanlar arasında 
ise üst düzey din görevlileri ve soylular sınıfının ö�ernli bir 
bölümü, parlamentonun çoğunluğu, etkili Rohan-Smibise kla
nı ve Breteuil'in baş düşmanı genel kontrolör Charles-Ale
xandre de Calonne bulunmaktaydı.35 31 �ayıs 1786'da mah
kemenin aldığı ilk kararlar kimseyi şaşırtmadı : jeanne de La 
Motte kırbaç cezasına, damgalanmaya ve ömür boyu hapse 
mahkum edildi. Kocası ise gıyabında gemilerde ömür boyu 
kürek cezasına çarptırıldı. İşbirlikçileri sürgün gibi daha hafif 
cezalar aldılar. Kucağına yeni doğmuş bir bebek alan ve mah
kemeyi suçsuzluk masalına inandıran Nicole Le Guay ise be
raat etci. Fakat Rohan'ın cezası söz konusu olduğunda mah
kemede fırtına koptu çünkü savcı krallık makaıruna saygısız
llk ve b.."iistahlık nedeniyle sürgün cezası istemekteydi. Saatler 
süren sert tartışmalardan sonra parlamentonun Yüce Divan'ı 
yirmiye otuz oyla Rohan'ın suçsuz olduğuna karar verdi ve 
Rohan Adalet Sarayı'nı mutlu bir kala.balığın tezahuratı arasın
da terk etti . Versailles'da kraliçe kızgınlık ve aşağılanma göz
yaşları dökmekteydi. 36 

Krallık ailesi için bu sonuç acı bir komediydi, çünkü kra
lın politik ahlaklılığı sonucu patlak vermişti. Rohan'ın sekrete
riı Peder Georgel'in sonradan dediğine göre, kralın davayı yar
gıçların huzuruna çıkarma kararı ''yasaların bir kişinin şerefini 
nasıl koruduğunun nişanesi" ve "iyi yönetilen bir krallıkta ak-
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lın her şeyin üstünde olduğunun göstergesiydi11•37 Davayı çe
şitli güçlerin savaşımının politik yasaUığı nasıl cersyüz ettiği
nin bir örneği olarak okumak mümkündür. Georgel, Breteu
il'in başından beri dolandırıcılıktan haberi olduğunu , fakat 
düşmanı Rohan'ı .alaşağı etmek için bu oyunun oynanmasına 
göz yumduğunu söylemektedir.38 Fakat yasalar önünde eğil
mekle kral aynı zamanda kendi ve kraliyet üyelerinin sesini 
de kısmıştı. Çünkü dav'arun halka her iki tarafın. avukatları ta
rafından sunulmasına izin vermişti. Avukatlar derhal dava tu
tanaklarını veya dava anılarını baŞkence yaydılar. 

Davaya bakan avukatlar yaş, deneyim ve ün olarak birbi
rinden çok farklıydı. İçlerinde en ünlüsü Rohan'ın baş avukat
lığını üstlenen Guy Jean Baptiste Target'di. Elli iki yaşındaki 
Target, Maupeou'nun Paris parlamentosunu dağıtmasına karşı 
çıkarak politik ün kazanmış ve sonra da XVI. Louis'nin erkek 
kardeşlerine yasal danışmanlık yapmıştı.  Konuşmalarının gü
zelliği ve zarafeti 1770 ve 80'lerde ona ülkenin en önemli sa
vunma avukatı ününü getirmişti. 1785'te Academie Françai
se'e seçilmesiyle Targec'in kariyeri zirveye ulaşmıştı.39 Mahke
mede diğer davalılar daha mütevazi avukatlarla yetinmek zo
runda kaldılar. Jeanne de La Mette, güzelliğiyle büyülediği, 
emekliliği yakın ve yetkin bir avukat olan Maitre Doillot'u tut
tu. Nicele Le Guay'ın avukatı ise Jean Blondel'di. Hukuk Fa
kültesi'nden yeni mezun olan Blondel başarılı savunmasıyla 
iyi bir mesleki ün sağladı. Kaypak Cagliostıp'nun savunrnasııiı 
ise Jean Charles Thilorier isimli, Devrim sırasında Sade Marki.
zi'ni savunan, kasabalı, otuz yaşında bir avukat üstlenrnişti.40 

Tüm farklılıklarına karşın bu ve diğer avukatların pek çok 
ortak yönü vardı: Hepsi de hukuk adamıydı, Paris barosu 
üyesiydi, parlamento avukatıydı, üst mahkemenin emrinde 
çalışıyorlardı. Üst mahkemenin politik bilinci "diktatör" Maı1-
peou'ya karşı çıkanları desteklemekle şekillenmişti . Target 
birkaç tane Maupeou karşıtı kitapçığın yazarıydı. Davaya ba-
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kan diğer avukatlar hakkında fazla bir şey bilinmemekle bir
likte parlamento çevrelerinde yaygın olan ideolojiyi paylaştık
larına kesin gözüyle bakılabilir. Bu ideolojiyi· yıllardır zıtlaşı
lan krallıktan ve bakanlıklardan şüphelenme ve anayasal dev
leti yeğleme olarak özetlemek olasıdır. 41 Bu adamların pek 
çok diğer avukat gibi , i789 çalkantıları sırasında etkin politik 
roller üstlendikleri kesindir: Blondel ve Thilorier, Genel Mec
lis kurulmadan önce Paris seçici kurülunda görev yaptılar. 
Sonra da Devrim sırasında kamu görevlerinde bulundular. 
Target ise Fransa'nın ilk anayasasını hazırlayan komiteye baş
kanlık etti .42 Kısacası, bu avukatların mesleki eğitimi ve poli
tik bağlantıları, Marie Antoinette'in sembolü olduğu mahkeme 
dalaverelerine alet olma olasılığını azaltmaktadır. 

Halk işte bu adamların kaleminden "kardinal davasını" öğ
rendi. Fransız eski rejimi döneminde ceza davalarına gizli ba
kılırdı. 1670'te yapılan yasal bir düzenleme uyarınca yargıçlar 
şahit; davacı ve davalıyı kapalı kapılar ardında, özel olarak 
dinlerlerdi. 43 Bu tür davalar sırasında taraflann avukatlarınca 
kaleme alınan notlar ("memoires") aslında yalnızca yargıç için 
hazırlanmakla birlikte mahkeme salonunun dışında da yaygın 
olarak dolaşırdı. Özellikle onsekizinci yüzyılda bu mahkeme 
notları davalılar için kamu desteği sağlamak ve böylece yar
gıçlar üzerinde baskı sağlamak üzere kitapçıklar halinde dağı
tılırdı. Dava ne kadar sansasyonel olursa, o kadar çok kitap
çik basılıp satılır, c!avası göıiilen taraf sempati toplamak için 
uğraşır, herkes bundan kar ederdi. 44 

Tahmin edilebileceği gibi Rohan davasıyla birlikte bir da
va notlan patlaması oldu. Dava günü yaklaştıkça basıp dağıtı
lan kitapçık sayısı çığ gibi büyüdü. Doillot'un jeanne de La 
Motte• için hazırlattığı döıt bin kitapçık 1785 Kasınunda peynir 
ekmek gibi sattı. Mart ayında davada pek küçük rolü olan ki
şiler için hazırlanan notlar bile onbinlerce sa�yordu. Mayısta 
mahkeme başladığında ise her gün bir iki yeni kitapçık piya-
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saya çıkıyordu.45 jeanne de La Motte için hazırlanan kitapçık
lar dava için destek sağlamak amacıyla bedava dağıtılıyordu; 
diğer kişiler için hazırlananlar ise tanesi bir franktan satılmak
taydı .  Target'nin Rohan için hazırladığı ilk kitapçığın el yaz
ması versiyonu ise daha basılmadan önce bile otuz altı frank 
gibi müthiş bir fiyata el altından satılmaktaydı.46 Bu belgeler 
ister parayla satılsın, ister bedava dağıtılsın, ortaya çıkar çık
maz avukatların ve yargılananların evinin etrafına yüzlerce in
san toplanmasına neden oluyordu. Maitre Thilorier'nin Cagli
ostro için bastırdığı ilk kitapçık piyasaya çıktığı gün, polis 
avukatı evinin önüne yığılan insanlardan korumak için kapısı
na sekiz nöbetçi dikmek zorunda kaldı.47 

Yazılıp piyasaya sürülen kitapçık sayısı ve bunları satın al
mak için birbirini kıran halk kitlelerinin tarifinden anlaşılmak
tadır ki, bu belgeler Paris nüfusunun oldukça büyük bir bö
lümüne ulaşmaktaydı. 1786'da basılmış bir kitapçığın i.smi 
belli olmayan yazan, bir sabah Maitre Doillot'nun evi çevre
sfrıde dolaşırken heyecanlı bir kalabalığın etrafını sardığını 
anlatır. Kalabalıktan biri ona kitapçık dağıtınu için bekledikle
rini söyler. Aynı anda biri yazarın yakasına yapışır ve "Mösyö, 
sizde var mı? Mösyö, sizde var rm?" diye yazan sarsar. Oradan 
kaçmaya çalışan yazar, neredeyse yere yıkılır çünkü hemen 
yanından geçen bir arabanın içindeki bir doktor "Arabacı, 
arabacı, şu kapıda dur!" diye bağırarak yaklaşmaktadır. Gas
conyli bir cerrah da dahil olmak üzere bir sürü insanın elin
den zor 1..LJrtulur. "Avukatına da kitapçığına da sövüp saya
rak" oradan ayrılır.49 Üst sınıf okurlar ve mesleği hukukla 
ilgili kişiler dışında da Elmas Kolye Olayı'nın kitapçıkları
nın toplumun çok geniş bir kesimine hitap ettiği anlaşılmak
tadır. 

Olaya karışanların gerçek yaşam öyküleri halkın hoşuna 
gidecek malzemeler sunmaktaydı: Thilorier'nin Cagliostro için 
hazırladığı çok beğenilen kitapçık bir macera romanı gibiydi . 
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Esrarengiz kont Ortadoğu'nun belirsiz bir yerinde doğup, Af
rika ve Asya'da geziyor, Avrupa'nın en görkemli sarayl;ınnda 
doktorluk yapıyordu.50 Bu arada yeraltı basımevleri Madame 
de La Motte'un heyecanlı yaşam öyküsünü bire bin katarak 
anlatan kitapçıklar üretmekteydi. 5ı Fakat dış görünüşte bu ki
tapçıkların politikayla pek ilgisi yoktu. Davaya bakan avukat
ların ideolojik eğilimleri ne olursa olsun, bunlar örtülü kal
maktaydı. Yazarı açıkça belli olan kitapçıklarda kraliçenin 
davranışlarına değinmek olası değildi çünkü bu duyarlı bir 
konuydu. Target'nin Rohan için hazırladığı kitapçık merakla 
beklenmekteydi çünkü hem avukat çok ünlüydü, hem de Ro
han'ın kraliçeyle olan sürtüşmesi herkesçe bilinmekteydi. An
cak Target her zamanki süslü diliyle yazmak yerine kuru bir 
teknikle yazılmış bir kitapçık ortaya koyunca halkın ümitleri 
yerle bir oldu.52 

Bu kitapçıklar her ne kadar politik değillerse de dikkatle 
okunduklarında politik bir alt metin sezmek olası. Özellikle 
Jeanne de La Motte ve Nicole Le Guay'la ilgili kitapçıklarda 
kraliçenin varlığı ima edilmektedir. Bu iddia avukatların bi
lerek hainlik yaptığı anlamına gelmemelidir. Kraliçenin varlı
ğının ii:na edilmesi, bu yazının başlarında tartışılan üç nokta
dan kaynaklanmaktadır. Birinci ve en açık nokta, kraliçenin 
ünü ve toplumsal ve cinsel kabahatleriyle ilgili öne sürü
lenlerin, çağdaşları tarafından hep var olarak kabul edilmesi
dir. İkinci olarak, Blondel ve Doillot gibi kişilerin kraliyet oto
ritesine saygı göstermektense düşmanca davranmayı yeğle
mesidit. Üçüncü nokta ise şudur: Bu kitapçıkların kaleme 
alındığı ideolojik ortamda kadın cinsel ve politik etkinliği, po
litik çürüme için kullanılan temel benzetmeyi oluşturmaktay
dı. 

Doillot'nun Madame de La Motte için yazdığı ilk kitapçık, 
yükseklerde gezen Rohan ile yoksulluk içinde doğan ama as
lında Rohan'dan bile önemli bir soydan geldiği ima edilen iki 
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tarafın birbiriyle kıyaslanmasıyla söze girmekteydL53 Jean
ne'ın Valois hanedanının gayri meşru bir kolundan geldiğini 
kanıtlamaya çalışan tam üç sayfalık soykütüğü vardı. Kitabın 
sonunu Doillot tam bir yasal gelenekle bağlıyor, müvekkilinin 
karşıtının önüne "soyluluğundan gelen avantajla değil, tüm 
insani kurumların üzerinde olan doğal yasalara güvenerek 
çıktığını" belirtiyordu. 54 

Doillot'nun bu garip stratejisi, yani bir yandan müvekkili
nin kraliyet ailesine kan bağıyla bağlı olduğunu kanıtlamaya 
çalışmak, diğer yandan ise bu bağın davayla bir ilişkisi olma
dığını belirtmek, kontesi savunan diğer avukatların da sık 
başvurdugu bir yöntemdi.55 Doillot'nun daha geç tarihli bir 
kitapçığında davaya niçin bu şekilde yaklaştığına ışık tutabile
cek ipuçları vardır. Kontesi ortaya çıkardığı ve "Fransalı Marie 
Antoinette" imzalı satış senedine ne buyurulur? Doillot okur
larına Avrupa'daki tüm gazetelerin La Motte'un asıl adının 
Marie Antoinette olduğunu yazdığını hatırlatıyordu. Eh, Valois 
soyundan gelen biri de "Fransa'nın"' kraliyet ailesine ait oldu
ğuna göre, kontes masum bir şekilde belgeye kendi imzasını 
atmıştı.56 Doillot yazının devamında La Motte'un belgeyi im
zalamadığını öne sürmesine karşın, bu şaibeli durumu okurla
rın önüne atmasındaki neden, Jeanne'ın soyluluğunu sürekli 
vurgulamak istemesi olabilirdi: Dolandırıcılığın Cagliostro ve 
hatta Rohan tarafından yapıldığını iddia etmesine karşın, asıl 
ima ettiği Jearıne'ın kimliğinin kraliçeninkiyle eş düzeyde ol
duğu, jeanne'ın soyluluğunun onu bu suçtan arındırdığı, kra
liçenin yararnazlığının diğer kadınca suçları da affedilir kıldı
ğıydı. 

Bu tür birbiriyle eş tutulabilir kadın kimlikleri, Palais-Ro
yallı kadın Nicole Le Guay'la ilgili kitapçıklarda daha da kar
maşıklaşmaktadır. Müvekkilesinin ağzından olaylan yazan 
Blondel'in anlattıklanna göre, La Motte'un masum Nicole'u ilk 
ziyareti tam bir melodramdır. Kurnaz La Motte, toplumsal oto-
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rite ve tehlikeli, kadınca bii yakınlık kullanarak masum işbir
likçisini tuzağa düşürmüştür: 

Madam de La Mone'a yer gösteriyorum; o koİıuğunu benimkine yak

laştırıyor. Sonra da gizemli ve güvenen bir hava ile bana doğru eğili

yor. Dosıluktan gelen bir yakınlık ve endişeyle, ama yüksek konum

daki bir hanımefendinin genç dostuna önemli bir sır açması edasıyla,  

alçak sesle şu garip sözleri söylüyor. 57 

La Motte derhal kraliçeyle olan yakınlığından söz açar 
("bir elin iki parmağı gibiyiz") ve aynı zamanda baştan çıkarı
cı kandırma sözleri söyler: "Güven bana , şekerim" diye fısıl
dar. "Ben saraya bağlı kaliteli bir hanımım (une femme com
me il faut)" .58 Kolay etkilenen Nicole çabucak aldanır ve kra
liçenin arzulannı gerçekleştirmeyi amaçlayan La Motte'a yar
dım etmeye razı olur. La Motte'la Le Guay arasındaki bağ, Le 
Guay'm kimliğinin yeniden düzenlenmesiyle perçinlenir. Ken
disini Valois Kontesi olarak tanıtan La Motte genç arkadaşına 
eğer saraya yakın çevrelerde bulunmak istiyorsa "kaliteye" ih
tiyacı olduğunu belirtir. Ve böylece Blondel'in ve başkalarının 
anlattığına göre Nicde Le Guay, yardımcısının ellerinde Baro
nes d'Oliva'ya dönüşüverir. Zaten Nicole çifte kimlik k"Ullan
maya yabancı değildir çünkü fahişelik yaparken Madame de 
Signy takma adını h."Ullarur. La Motte'un genç dostu için seçtiği 
isim ilginçtir çünkü "d'Oliva",  La Motte'ın kendi "soylu " adı 
"Valois"nın harflerinin yer değiştirmesiyle oluşturulmuş bir 
isimdir. 59 Bir isim nedir ki? Bu durumda çok şeydir, çünkü 
Valois ismi hilekarı kraliçeye bağlar, d'Oliva ismi de fahişeliği 
kraliçeyle bitiştirerek çemberi tamamlar. 

Kısa bir süre için olaya bir başka kadın daha katılır: Kon
tesin oda hizmetçisi Rosalie , Versailles bahçelerinde bir gece 
toplantısına katılacak olan Nicole Le Guay'ın giydirilmesinde 
harununa yardım eder. Bu olay için genç kaclın pek resmi ol
mayan Beyaz keten bir elbise ve pembe iç etek giydirilerek 
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süslenir. Le Guay kimi taklit ettiğini hiç bilmemektedir. (Ya 
da avukatı böyle iddia etmektedir.) "Robbe en gaule" denen 
bu kostüm, Elizabeth Vigee-Lebrun tarafından yapılan tablo
sunda Marie Antoinette'in giydiği kostümün aynısıdır.6o Rosa
lie genç kızın saçlarını yaparken kontes de kendi elleriyle 
onu giydirir. Böylece kraliçe rolüne hazırlanan genç ve ma
sum kadının yanında oda hizmetçisi düzeyine inmeyi kabul
lenir. Blondel bu gerçeğin altını çizer.61 

"İ_ki kadın, hinnetçi olarak görev yaptıktan sonra Madame 
de La Motte tekrar kontes düzeyine çıkıp onurlu havasına ge
ri döner" diye sürdürür sözlerini Blondel.62 Madame de La 
Motte'un toplumsal kimliğinin böyle sıvı ve akışkan olduğunu 
ısrarla belirtınek, onun dalaveraya olan yatkınlığını vurgula
maya yarıyordu. La Motte, aynı kendisi gibi kaypak ve şekil
den şekile giren Cagliostro'ya çok benzemekteydi. Ama kadın 
olması onu daha bile tehlikeli kılmaktaydı. La Motte ve kocası 
çevrelerine sahte baronlar, kontlar ve markizlerden oluşan bir 
sürü insan toplamışlardı. Bu sahtekarlar cinsel ve ticari dala
vereler çevirerek toplumsal yükselme peşindeydiler.63 Yük
sek sosyetenin bozulmuş bir kopyası olan bu marjnal dünya 
Madame Du Barry'yi doğurmuştu. Madame Du Barry'nin en 
etkili silahı ise cinsel güç ve sahte soyluluk öyh.iileriydi. Mary 
Douglas'ın öne sürdüğüne göre bir toplumun kıyısında varlı
ğını sürdüren marjinal kişi veya gruplar genellikle çok tehli
keli olarak görülür, çünkü merkezi ele geçirerek toplumsal 
düzenin şeklini değiştim1ekle tehdit ederler.64 Pek çok deği
şik toplumsal tip kılığına girecek yetenekte dolandırıcılar ve 
toplumun her kesimine girip çıkan fahişeler bu tür "eşikte" in
sanların örneği olarak kullanılırlar.65 Du Barry dolaysız bir 
şekilde kralın yatak odasına girmekle, kirlenme ve düzensizli
ği politik gücün merkezine taşımıştır. Daha namuslu bir kral 
olsaydı La Motte gibiler dolaylı yollar kullanırlar, keneli ve 
d'Oliva'riın kimliğini kralın karısınınkiyle birleştirmeye çalışır-
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lardı. Her iki durumda da : kadın cinselliği, kargaşanın ülkeyi 
ele geçireceği kural tanımazlık olarak görüldü. 

Blondel'in yazdığı iki mahkeme notu kitapçığında en 
önemli sahne "koruluk sahnesi" denen bir gece olayıydı. Bu 
sahnede Nicole Le Guay, Rohan için kraliçe rolü yapmaktay
dı. Avukat, Le Guay'ın bu. gizliliğin anlamını bilmediğini, pro
va yaptığı sahnede kimin rolünü oynayacağından haberdar 
olmadığını öne sürmekteydi. Kraliçe çevrede olacak ve olup 
biteni izleyecekti.66 Blondel'in baş döndüren savunmasına 
göre , madem ki Nicole Le Guay kraliçenin orada olacağına 
inanmıştı, kendisinin l):raliçe kiıiı.liğine büründüğünü tahmin 
edemezdi: 

Bir insan bir başka kişinin kimliğine büründüğünde, o kişinin onalar
da olmaması gerekir. Yoksa gizlilik işe yaramaz, ve kandırdmak iste
nen adam sahtekarlığı fark eder ve kanmaz: Rol yapan ki.şi de [Nicole 
Le Guay) orada bulunan birinin kimliğine büründüğüne inanamaz. 67 

Okurlardan genç kadının tarafını tutmaları istenmekte, 
Marie Antoinette'in dalavereci bir kadının düzenlediği gece 
yansı randevusuna katılabileceğine olan inancını paylaşmaları 
beklenmektedir. Le Guay'ın zaferle sonuçlanan beraatı göster
mektedir ki avukatı halkı inandırabilmiştir. İnsanlar o gece 
Versailles korusunda kraliçenin en azından ruh olarak var ol
duğuna inandırılmışlardır. 

Kraliçenin "koruluk sahnesinde" var olabileceği iddiası, bu 
sahne çağdaş diğer iki metinle kıyaslandığında daha da güç 
kazanır. Bu metinlerden biri ünlü bir piyes, diğeri de daha az 
ünlü bir kitapçıktır. Le Guay için kaleme aldığı birinci kitapçı
ğın sonunda Blondel bu sahneyi nerden almış olabileceği yo
lunda ipucu verir: Bu dalavereden payına düşen ödülleri an
latırken Le Guay, kontesin kendisini tiyatroya götürdüğünden 
söz eder. İzledikleri oyun Beaumarchais'nin 1784'te çok başa
rılı olan eseri Figaro'nun Dağünil ' dür.68 Madame de La 
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Motte'un bu son moda tiyatro eğlencelerine şaşmamak gere
kir çünkü o böyle yerlerde hem oralara doluşan yüksek sos
yete mensuplarını taklit etmektedir, hem de aktris ve yönet
men olarak şaşmaz bir yeteneği vardır. Peder Georgel'in son
radan belirttiği gibi, tüm dolandırıcılık olayı dikkatle düzen
lenmiş, aktörü dekoru ayarlanmış, tek bir izleyici (Roban) için 
oynanan tiyatro eseri gibidir.69 

Blondel'in Le Guay'ı savunmak için yazdığı kitapçıktan en 
az yirmi bin kopya basılnuştır. l 780'lerde bu başarı, ancak alt
nuş sekiz kez peşpeşe oynanan Beumarchais'nin oyununun 
benzeri otm:ayan başarısıyla kıyaslanabilir.7° Kitapçıkla bu ti
yatro eseri arasındaki benzerlikler burada sona ermemektedir. 
Figaro'nun Düğünü' nde üçüncü perdede bir mahkeme sah
nesi, avukatlar ve onla(ln yazdıkları kitapçıklar vardır. Bu 
benzerliklerin ötesinde bile, oyunu ·izlemiş olan kişiler Blon
del'in anlattıklarıyla Beumarchais'nin öyküsü arasında şaşırtıcı 
benzerlikler bulabilirler. "Soylu" La Motte ve oda hizmetçisi 
Rosalie'nin "güya" masum Nicole'u dantel ve müslirılerle do
nattıkları sahne tıpkı piyesin ikinci perdesini anımsatmaktadır. 
Cinsellik kokan bu sahnede kontes ve Suzanne, Uşak 
Cherubin'i bir kız kılığına sokarlar. Piyesin son perdesi (ve 
ona sadık kalarak yazılan Mozart'ın operası) köşk ve limon
lukların olduğu güzel bir parkta ve gece geçer. Bu dekorun 
önünde birbirlerinin kılığına girmiş olan kontes ve hizmetçisi 
gölgelerden ve kandırnıacadan yararlanarak kocalarına güven 
ve sadakat dersi verirler. 

Öyleyse hem piyes, hem de kitapçık kadınların planladığı, 
güçlü ve soylu erkeklerin (Roban ve Almaviva) aptal

. 
yerine 

konduğu, kannaşık öykülerden oluşmuş tiyatro eserleridir. Fi
garo sonralan farklı bir üne kavuşmuş ve yetenekli halk ada
mının övüldüğü, politik olarak düzene karşı çıkan bir eser 
olarak yorumlanmıştır. Bu yorum yanıltıcı olabilir. Robert 
Darnton ve Thomas Crow'un iddia ettiği gibi, Beaumarchais 
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1780'lerde politik tutuculuğun yanında olan bir sanatçı olarak 
göıülmekteydi. Antoine Joseph Gorsas gibi radikal eleştir
menlere göre, oyunun inanılmaz zekası ve erotik belirsizliği, 
Beaumarchais'nin üst sınıfların kokuşmuşluğuna övgüler dü
zen tavrını kanıtlamaktaydı.71 Devrin insanları, yıllarca san
sürle boğuştuktan sonra eserin nihayet 1 784 Nisanında sahne
ye konabilmesini sağlayan güçlerin de bilincindeydi. Eser bir
kaç ay önce ilk kez Vaudreuil Kontu nun malikanesinde özel 
olarak sahnelenmişti. Kont, kraliçenin yakın çevresindendi, 
ve kraliçenin en yakın dostu Madame de Polignac'ın da sev
gilisiydi. 72 Kraliçe, Beaumarchais'nin yeteneğine öylesine 
hayrandı ki, skandal patladığında Sevil Berberi'ndeki başrolü 
(Rosine) özel bir gösterimde oynamaya hazırlanmaktaydı.73 

Elmas Kolye Olayı'yla Beaumarchais'nin oyunu arasındaki 
çarpıcı benzerlikler yaşamın sanatı taklit etmesinin garip bir 
örneği olabilir. Fakat eğer o devrin insanları benzerlikleıi fark 
etmişse, bu benzerlikler onlara üst sınıf kadınlarının dalavere
lerinin her yere kol attığını hatırlatmış olabilir. Tüm bu dala
verelerin· merkezinde ise kraliçenin ta kendisi vardır. 

Beaumarchais'nin piyesleri .Marie Antoinette ile "koruluk 
sahnesi"ndeki olaylar arasında bir bağ kurmuşsa, çağdaş yasa
dışı kitapçıklarda kullanılan bir tema aradaki bağı daha dolay
sız olarak k-urmaktadır. Kraliçenin şerefine dil uzatan. ilk ki
tapçıklar Le Lever de l'aumre ve Les Nuits de Marie Antoinette, 
1770'leıin başlarında elden ele dolaşmaya başladı. Bu kitap
çıklann yazarları derhal hapse atıldı ve kitapçıklar yok edildi. 
Bu nedenle kirapçıklardan günümüze kalan yok. Ancak isim
leri genç kraliçenin çok iyi bilinen bir eğilimini akla getiriyor: 
Marie Antoinette, akşam yemeğinden sonra dostları ve nedi
meleriyle birlikte Tıianon ve l\farly bahçelerinde dolaşmayı 
severdi.74 Bu masumane gezintiler düşman kitapçık yazarlan
nın kalemine düşünce en dizginlenmez ahlaksızlık örnekleri 
haline geliverdi.  Genç kraliçe ve arkadaşları sarayın ay ışıklı 
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bahçelerinde sevgili değiş tokuşu yapıyorlardı. Bu uydurma 
olaylar sonralan kraliçeye karşı devrimci edebiyat tarafından 
bir kez daha ele alıp çoğaltıldı. Bunların en yaygın olarak bi
lineni l 789'da sekiz değişik basımı yapılan, sonraları iki tane 
devamı yazılan Essais bist011ques sur la vie de Marie-Aııtoinet

te idi. Bu kitapçığın yazarına göre bu rezil gece yürüyüşleri 
genelde kadınların başının altından çıkmaktaydı: "Toplumun 
her kesiminden kadınlar bu bitmez tükenmez rezillikte rol al
maktaydı. Saraylı kadınlar, oda hizmetçileri, üst düzey yetkili
lerin karıları, burjuvalar, saray hizmetçileri, işçi kızlar, hepsi 
bu gece gezintilerine karışıyordu. "75 Bu durumda da yine 
toplumsal ve cinsel çürüme, kadın kişiliklerinin tehlikeli kar
maşasından sonuçlanmaktaydı: Kadın cinselliği krallık gücüne 
ne denli yaklaşırsa, yerleşmiş toplumsal ve politik farklılıkları 
ezen o denli güçlü bir akım oluşturabilmekteydi. Sonunda, 
çağın insanları bir ]eanne de La Motte'u veya bir Nicole Le 
Guay'ı pek de suçlayamıyorlardı.  Bu kadınlar kraliçe rolüne 
soyunurken, kraliçenin kendi yaptıklarını, ondan önce de 
Pompadou'lar'ın, Du Barryler'in yaptıklarını yapmışlardı. 

Elmas Kolye Olayı, 1789'.da Marie Antoineue'i hedef alan 
zehir saçan edebiyat için �aynak oluşturdu. Kraliçenin düş
manlari tarafından Salpetriere'den Londra'ya kaçırılan Mada
me de La Motte, sonralan sürgündeki Calonrte'unda yardımıy
la 1784-85 olaylarının perde arkasını kaleme aldı.76 1789'da 
basılan anıfannda Madame de La Motte 1790'larda bıkkınlık 
veıinceye kadar kullanılan temaları kullanmaktadır: Marie An
toinette soğukkanlı bir politikacıydı; asıl amacı kraliyeti güç
süzleştirip ağabeyi Avusturya hükümdarına teslim etmekti; 
politik kok"llşmuşluğu yanı sıra kişisel rezilliği hem kadın hem 
erkeklerle yatıp kalkmasıyla o�aya konmuştu; Madame de 
Polignac ve hatta La Motte bile kraliçenin pek çok kadın sev
gilileri arasıhdaydı.77 1790'larda bile Jeanne de La Motte, kra
liçenin ve Madame de Polignac'ın cinsel taşkınlıklarının ve 
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politik komplolarının kurbanı olmuş halk kadını olarak göste
rildi. 78 

Bu arada kraliçe giderek büyüyen devrimci edebiyat tara
fından simgeleştirilmiş, kadın idareciler ve kral kanlarının po
litik hırslarını yermek için kullanılır olmuştu. 1791 'de bu ko
nuda yayınlanan beş yüz sayfalık bir sentez kitap Les Crimes 
des Reines de France ismini taşımaktaydı ve işin ilginç ·yanı, 
yazarı da Louise de Keralio adlı bir kadındı.79 Keralio'nun ta
rihi karanlık dönemlerden başlıyor, Fredegonde ve Brun�haut 
adlı ilk kraliçelerin akıl almaz öykülerine yer veriyor, Catheri
ne ve Marie de ·Medicisler'in "İtalyan günahlarını" ağzı sulana
rak anlatıyor ve en berbatları olan Avusturyalı canavar An
toinette'i yererek zirveye ulaşıyordu. Kitabın girişi okurları 
uyarmaktaydı: Eğer mutlak güç kötülüğe yol açmaktaysa, 
mutlak kadın gücü daha da beterdir: "Her şeyi yapma gücü 
olan kadın her şeyi yapabilir; bir kadın kraliçe olunca cinsiye
tini değiştirir." Kitap giderek iyi kralları "yer değiştirince kor
kulması gereken cinsellik" tehlikesine karşı uyarır. 80 Kitabın 
ilk sayfasındaki kadın bir hüh.iimdarı sembolik olarak anlatır. 
Resmin merkezinde bir yatak ve içinde başında taçtan başka 
bir şey olmayan çıplak, balık kuyruklu bir denizkızı vardır. 
Sol elindeki kılıçla tahtta oturan bir kralı şişleyip cansız tahta 
yıkmıştır. Sağ elindeki balıran zehirini iffetleri temsil eden 

·yaşlı erkeklere sunmaktadır. Yatağın tepesinde olup biteni 
şehvetle izleyen bir satir büstü bulunmaktadır (Fig .  3 .1).  

Keralio'nun kadın gücünün yol açtığı ahlaksızlıkları anlat
masıyla 1791 başlarında politik klüplerde ve Paris'in radikal 
basınında kral karşıtı kışkırtmaların artması aynı döneme 
denk gelir. 81 Devrimden önce de, Devrim sırasında da, en ze
hirli saldırılar kralın kendisine değil, en kötü monarşi gü
cünü ellerinde tutan kraliçelere ve kral metreslerine yöneltil
miştir. Aldatma, baştan çıkarma ve kendi çıkarı peşinde ben
cilce koşma olarak özetlenen kadın doğası, politik çevrelere 
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hakim olması gereken akıl ve yasa gibi soyut ilkelerin tam 
tersi olarak gösterildi. Yani kısacası kadın olmak, yeni tanım
lanan "kamu alanlan" ile taban tabana zıt bir tanıma sahip ol
du. 82 

1770 ve 1780'lerde kadın cinselliği ve kamu alanlan ara
sındaki bu antitez, önce sarayda çıkar sağlama peşinde olan 
politikacılar tarafından ele alındı ve sömürüldü. Elmas Kolye 
Olayı bu saldırıların genişlemesine yol açtı çünkü politik sını
fın yabancısı olan parlamento avukatları bu davayla boğuş
mak zorunda kaldılar. Davanın en önemli yönü ise kraliçenin 
kişisel namusu ve cinsel davranışlarıydı. Dava kitapçıklarını 
kaleme alan avukatlar, politik açıdan çok duyarlı olan bu ko
nulan yazarken çok nazik ve ima kullanan bir biçemi yeğledi
ler. Ama yazılanlar çok sayıda kişiye ulaştı; onlar da bir do
landırıcıyla bir fahişenin kraliçenin kimliğini ele geçirmesini 
açıkça öğrendiler. Bukalemun gibi biri olan Jeanne de la 
Motte önce fısıltı · gazetesiyle, sonra da 1789'da açıkça, kadın 
gücünün toplumu nasıl bozduğunun örneği, yani bir suçlama 
aracı haline geldi. 

Kamu alanında kadın varlığına karşı doğan tepkinin top
lumsal nedeni ne olursa olsun, ideolojik kökleri mutlaka 
"kontrata bağlı hükümet" teorilerinin doğuş ve yayılışına da
yanmaktadır. Onyedinci yüzyıl doğa yasalarını çok iyi bilen 
onsekizinci )rüzyıl avukatları , hükümet ve toplumun akılcı 
varlıklarin özgürce bir araya gelmelerinden oluştuğunu varsa
yarlardı. Kadınlar ise doğaları gereği ne özgür, ne de akılcıy
dı; dolayısıyla "bu kontratın" (anlaşmanın) bir parçası değildi. 
İşte bu nedenle, Carole Pateman'ın belirttiği gibi, "toplumsal 
kontrat" paradigması, genellikle kadınların kocalarına bağımlı 
olduğu ikinci bir kontratı içermektedir: 11 'Birey' olmanın anla
mı, kontrat yapabilmekle, özgür bir yurttaş olabilmenin anla
mı ise, kadınların kamu alanında erkeklerin hükmü altında 
olmasıyla açığa çıkar.1183 



'Kraliçelerin asası önünde eğilen onursuz bir ulus zincire vuıulıriayı hakeder." 

Flgilr 3.1 Louise de Keı:ılio'nun les Crlmes des reines de Fmnce [1791) adlı 
eserinin i!k sayfası 
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Devrim sırasında kamuya malolmuş kadın imgesi şekil de
ğiştir<!i: O her kalıba giren, kolayca şekil değiştiren erotik ka
dın figürü yerle bir edildi. Onun yerini Cumhuriyet'i simgele
yen, mızrak veya kılıç kullanan savaşçı bir bakire aldı. Marina 
Warner'in zekice belirttiği gibi,  Özgürlük veya Cumhuriyet 
imgesi bu soyut figürler, kamu alanına çıkmış kadının cinsel
liğini tümüyle yadsımaktaydı: Özgürlük veya Marianne ismi 
verilen bu kadın figürü ayaklan çıplak ve göğüsleri oıtada ol
masına karşın erotizm çağnştımuyordu çünkü tablonun tam 
ortasındaydılar. Böylece kadın vücuduna zorla simgesel an
lam yüklenmiş oluyordu.84 Bu açıdan bakılırsa Elmas Kolye 
Olayı, eski rejim döneminde yer alan kadın cinselliğiyle ilgili 
son politik oyun ve kamu alanında kadının yok olmasının 
öncüsü ve habercisi olarak yorumlanabilir. 
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4 Politik Açığa Çıkmalar: 
Fransız Devrimi'nde Cinsellik ve Karikatür 

Vivian Cameron 

1755'te basılan Encyc/opedie, "erotik" sözcüğünün tanımll).ı 
"chanson-şarkı" sözcüğüne bağlayarak vermekte. "Chanson", 
aşk ve kahramanlığın karıştığı bir şiir türü olarak tanımlan
makta. "Erotik" sözcüğünün tanımı "melankoli" sözcüğüyle 
ilişkilendirilmekte ve tıp dilindeki anlamı uzun uzun anlatıl
makta: " 'Erotik' , karşı cinsi sevmeyle ilgili her şey için kulla
nılır, özellikle de ahlak düşkünlüğüyle ortaya Çlkan bir tür 
deliryum (hezeyan), bedensel arzuların fazla oluşu kastedilir. 

Bir tür melankolik rahatsızlık, gerçek bir hastalıktır; Wil
lis'in 'erotomania' diye adlandırdığı şeydir. " 1  

Tıptaki tanımı 'erotik' sözcüğünü, ayn�tılanyla anlatılan, 
aşırı aşkın neden olduğu tepki ve hastalıklarla bağdaştırıyor. 
İma edilen ve bu tanımlarla pekiştirilen ise sevilen "nes
ne"nin" (ansiklopedi bu sözcüğü k."Ullanıyor), seven üzerinde 
sahip olduğu güç. Eğer Foucault'nW1 "güç" sözcüğü için k.ı.ıl
landığı çözümlemeyi k.ı.ıllanırsak, güç kavramının bu basit ta
nımdaki gibi "birinin diğerine üstünlüğü" gibi yalın değil, çok 
daha karmaşık olduğunu görürüz. Foucault'ya göre "güç" iki 
bağlamda ele alınmalıdır: Birincisi, "işlem gördükleri alandaki 
güç ilişkilerinin birden fazla oluşti ve bunların kendi düzenle-
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melerini oluşturduğu".  İkincisiyse , "bitmeyen mücadele ve 
karşı karşıya gelmelerle güç ilişkilerini güçlendiren ,  değiştiren 
ve ters yöne çeviren süreç". Güç, "gÜç ilişkilerinin birbirinden 
aldıkları destek, böylece oluşturdukları zincir veya sistem ve
ya tam tersi, birbirinden yalıtan zıtlaşmalar ve ayrışmalar" ola
rak algılanmalıdır. Foucault tanımının sonunda şöyle demek
tedir: "Güç, bu il işkilerin yerleştiği stratejilerdir. Bunların ge
nel tasarımı devlet düzeninde, yasanın oluşturulmasında ve 
çeşitli toplumsal hegemonyalarda vücut bulur."2 

Bizim üzerinde dum1ak istediğimiz vücut düzeyinde güç 
ilişkileri, özellikle de Fransız Devrimi sırasında kullanılan vü
cut imgeleri. Böyle imgeler yalnızca cinsellik veya erotizm 
düzeyinde değil, pek çok alanda önem kazanır ve çok anlam
lıdır. Ahlak, ekonomi, politika, üreme, karnaval türü törenler 
ve pek çok başka alan çıplaklıkla ilgilenir. 

Fransız Devrimi sırasında cinsellik içeren vücut resimleri 
kraliçenin cinsel taşkınlıklarından kadın doğurganlığına kadar 
çok değişik konulara değinmesine karşın (bakınız figür 4.3 ve 
4.5), bu makale özellikle Grand Debandement de l'armee an
ticonstitutionelle (Fig. 4.1) adlı devrimci bir gravürle ilgilidir. 
Çeşitli söylemlerin değişik ipliklerinin nasıl karmaşık bir örgü 
meydana getirdiğini, bu incelemede göreceğiz.3 Gravüıün ki
min tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Aşırı kralcı bir ga
zete olan Journal de la Cour et de la Ville' de 19 Şubat 
1792'de tanıtımı yapılnuştır.4 Bu bağlamda, bir sürecin parça
sı olarak göıülmeli, Fransa 'daki tüm değişikliklere karşı olan 
devrim karşıtı kampanyanın bir parçası olarak algılanmalıdır. 
Çok kaba bir dille dedikodu ve skandal dolu anekdotlar ya
zan gazete, tıpkı kendisi gibi, bilen aristokrata karşı yönelti
len, "amatörleri eğlendirmek için" iğneleyici bir dil kullan
maktadır.5 Gravürün ismi bu tavrı hemen ele vermektedir: 
"Debander"-sözcüğü hem "orduyu dağıtmak", hem "kuıulmuş 
silahı boşaltmak" ,  hem de· "ereksiyonun yok olması" anlamla-
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·rını taşımaktadır. Resmin altında basılı olan metin aynı iğne
leyici havayı sürdürmektedir:6 

METİN 

Metin, sol taraftaki kadJnların ayrıntılı anlatımıyla başla
maktadır. "Un detachement de principales Caillette [yani, ha
fifmeşrep genç kadınlar] qui ont joue un Role dans la 
revolution, elles se presentenr aux rroupes de L'Empereur 
[Avustıyalı Leopold IIl pour les faire Debander, ce qui leur 
reussit complettement et on cesse d'.etre etonne de cette Ca
tastrophe lorsqu'on voit la demoiselle Teroig [Theroigne de 
Mer�court, Liege kentinden mütevazi bir kadin, Fransa'da ya
şarken silahlı kadınlardan bir ordu oluşturdu ve Avusturyalılar 
tarafından hapse auldı.) qui leur montre sa Republique" (Dev
rim süresince res publique ile çeşitli sözcük oyunları türetildi. 
Bunlara birazdan değinilecek.) Metin, diğer kadınların isimle
rinin kısaltılmış halleriyle devam etmektedir. Bu isimler başka 
şeyler çağrışum1aktadır: Mesdames Sta, Dondan ("kocaman 
bir kız"), Silles ("kirpik" veya "göz kırpmak" anlamında), Calo 
("calot" yani "kocagöz" anlamında), Talmouse ("tokat" veya 
"burna aulan yumruk" anlamında), Condor ("atmaca", fakat 
"con d'oı"' (alun am) olarak da algılanabilir. 

Gra\·Ürdeki kadınların yüzleri hiç belli olmamasına karşın, 
bu isimler bir ;üzü çağrıştırmakta, yüzdeki organlar vurgulan
maktadır. Kısaltılmış isimler devrin toplumunca çok iyi tanı
nan kadınları çağrışurmaktadır: Maclame de Stael, sabık Mali
ye Bakanı jacques Necker'in kızıdır. Madame Charles de La
merh ("Dondon" olarak bilinir, Palais-Royal'de bağlant�ları 
vardır) . Madame de Genlis-Sillery ise Orleans Dükü'nün eski 
metresidir ve politikaya bulaşınışur. Madame Calon, bir dele
ge olan Philibert Calon'un karısıdır. Julie Talınouze önceleri 



Figür 4.1 Gra\'üıü y:ıpan sanaıçı belli değil. Gmnd Debandemenrdi?lrzmıee 
amiconstittlıioneUe (Bibllotheque Naıionale, Paris). 

Julie Soubise olarak bilinen kişidir. Madame Condorcet'in ko
cası da kadın eşitliği üzerine yazılar yazmıştır? Basında sü
rekli dalga geçilen bu kadınlardan "montrent leur Villette" 
(popolarını gösteriyorlar) diye söz edilmektedir. ("Popo" anla
mına kullanılan "Villette" sözcüğü, Villette Markizi'ni çağrıştır
maktadır. Bu kişi Voltaire'in yeğeni olarak tanınmakta ve ka
dın haklarının ateşli s;ıvunucusu olarak bilinmektedir. Fakat 
aynı zamanda bir eşcinsel ve ters ilişki meraklısı olarak ünlü
dür. "Villette" sözcüğü aynı zamanda "violette" (menekşe) 
sözcüğünü de çağrıştırmaktadır ki bu sözcük de argoda "or
gazm olmak" anlamına gelen "parmakları bir buket menekşe
de olmak" deyiminde kullanılmaktadır.) İçi dışına, tersi yüzü
ne çıkmış bir dünyada kadınlar ·popolarını göstermekte, po
polar yüzlerinin yerine geçmekte, bu da onların seslerini çı
karamadıkları anlamına gelmektedir. 
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Bu kadınlar yalnız değildir. "Ce detachement est renforce 
par les sans culote ["külotsuz" deyimi burada hem "ayak takı
mı", hem de "külot giymemiş kişi" anlamında çift anlamlı kul
lanılmıştır.] et des Jacobins qui presentent au bout de leurs 
piques [erkek cinsel organı anlamı taşıyan bir sözcük] des 
Cervelas [kısa, kalın bir sosis, erkek cinsel organını çağrıştırı
yor], des Jambons [argoda "koca kafalı" ve "baldır" anlamın
da], des bouteilles [hem erkek cinsel organını, hem de sar
hoşluğu çağrıştırıyor; aynı zamanda kadın cinsel organı anla
mında],8 des Saucisses [i'aptal" anlamında argo] , des Andouil
les [kandan yapılmış sosis, argoda "aptal" , "zeka özürlü" ve 
"erkek cinsel organı" anlamında], vb. 

İki grubun birleşmesinin sonucu "on voit dans l'Armee 
que tout y va a la debandade des soldats laissent tomb�r le
urs fusils et. leur sabres [erkek cinsel organını çağnştırmaktal; 
les drapeau baissent pavillon [teslim olma fikri yerlere düş
müş kılıç ve tüfeklerle bağdaştırılmaktadır. ''.İnmek" anlamına 
kullanılan "baisser" ile "cinsel ilişkide bulunmak" anlamına 
kullanılan "baiser" birbirine çok yakındır). Le General Bender 
[Belçika'daki Avusturya ordularının komutanı] meme laisse 
tomber une de ses Botes" (bu gösterilmemekte ve belki de 
orgazm nedeniyle bitkin olduğu ima edilmektedir).9 Metnin 
bütününden şu anlam çıkmaktadır: Politik ve devrimci sem
patizanı olan bu kadınlar, kralcı veya anayasaya aykırı olan 
bu ordunun dağılmasından sorumludurlar. Önemli figürlerin 
ve onların davranışlarının üzerinde durarak öyk"iiye ayrıntı 
eklenmektedir. 

KABA ETLER 

Gravürün görsel yanı birkaç kat anlam daha eklemektedir. 
Bir yanda düzgünce sıraya girmiş, eteklerini kaldırmış ve ha-
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karet içeren bir hareketle saygısızca kaba etlerini gösteren ka
dınlar bulunmaktadır. Bu hakaret Fransız edebiyatında ondör
düncü yüzyıla kadar giden baskın tariflerinde görülür. Mikhail 
Bakhtin bu davranışın "dünyanın her yerinde rastlanan en 
yaygın hakaret" olduğunu belirtmektedir.10 Bu gülünç aşağı
lama hareketi karnavalla ve insanların kapısı önünde teneke 
çalıp yuhalayarak yapılan hakaretle bağdaştırılırdı ve bazı di
ğer devrimci gravürlerde de kullanılmıştır. Bir başka örnekte ' 
bir adam hem poposunu göstermekte, hem de dışkısını yap-
tıktan sonra papalığa ait bir belgeyle poposunu silmektedir. 
Böylece kiliseyi ve Katolikleri aşağılamakta, papaya karşı 
olanlara yakınlık belirtmektedir . 1 1  

Açılıp gösterilen popo başkalarını aşağılamanın yanı sıra 
aşağılanmayı da belirtir ve Grand Debandement'ın (Büyük 
Bozgun) ressamı bunun farkındadır. Çeşitli suçluların meydan 
dayağıyla cezalandırılması Paris'Je gazetecilerin de, gravürcü
lerin de işledikleri konular arasındadır. La Discipline,.patriott
que adlı gravürde Necker'in resmine saygısızlık ettiği için sal
dırıya uğrayan gebe bir kadının yanısıra, 1791 Nisanında dini 
bir bayramda pazardaki kadınların saldırısına uğrayan bir sü
ıii rahi� de görülmektedir (Fig. 4.2) .  12 Bu davranışlar top
lumsal olarak politik ve dini aşağılama anlamına gelmektedir, 
fakat görsel alanda ele alındığında cinsel ve pornografik ala
na kaymaktadır. Rahibeyi döven pazarcı bir kadının açıkta 
duran göğüsleri bunu ima etmektedir. Kaba etler pek çok 
eserde arzu noktası· olarak resmedilmiştir. Bunlar Watte
au'nun Çare adlı tablosundan ]. F. Schall'a, Jean Baptiste d'ar
gen'in 17Jerese pbilosop/Je (1785) adlı eserinde olduğu gibi 
pornografik eserlerin resimlenmesine kadar çeşitli türler içer
mektedir. 1

,
3 Bunların ötesinde, Rousseau 'nun İtiraflar adlı 

eseıinde, ı4 felsefeci Helvetius'la ilgili polis belgelerinde ı5 ve 
John Cleleland'ın Fanny Hi11 16 adlı eserinde kırbaçlanınanın 
zevkleri anlatılmaktadır. Bu bağlamda, örneğin rahibelerin 
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popolarına merkezlenen politik resimler, hem kırbaçlama 
hem de erotizme odaklanan bir dizi erotik eylem ve imgeyle 
ilişkilidir. 

Bu edebi ve görsel geleneğin içinde, Grand Debandement 
gravürü erotik arenada gösterdiği kadınların popolarına gü
lünçlüğün çok ötesinde bir güç ve anlam yü klemektedir. Fa
kat bu popo olayı burada son bulmaz çünkü kaba etler aynı 
zamanda sapkın cinselliğin odak noktasıdır. Villette Markizi'
nin adı bu bağlantıyı çağrıştırmaktadır çünkü marki ünlü bir 
ters ilişki tutkunudur ve journal de la Cour et de la Vi/le adlı 
yayın sürekli onun cinsel tercihlerini· sergileyen anekdotlar 
yayınlamaktadır. Pek ağır olma yan bir örnek şöyle demekte
dir: "Mösyö le Dauphin'in eğitimini mutlaka MÖsyö de Villette 
ve Madame de Sillery üstlenecektir; öğrenciye her biri bir ta
rafından ders verecektir."17 Bir resimde ise Villette'in cinsel 
sapkınlığı şöyle belirtilmektedir: Villette sırtı dönük olarak bir 
arabaya binmek üzerediİ". Arabada l'viilli Meclis Ülkesi Mathi
eu-Montmorency bulunmakta ve adı "fesse Mathieu Montmar" 
olarak anılmaktadı�. 18 Sözlük " fesse mathieu" deyimini "tefe
ci" ve daha sonra "cimri" olarak açıklamaktadır ancak resmin 
çağdaşları buradaki sözcük oyununu hemen tanıyacaklardır: 
"Fesser" , "dayak atmak" ve "fesses" (popo) de Villette'in po
posunu çağrıştırmaktadır. 

Eski Rejim döneminin son yıllarında eşcinsellik "le beau 
vice" (güzel suç) olarak anılmaktaydı ve o denli yaygınlaşmış
tı ki, Memoires secrets adlı eserin yazarına göre aruk ağır ce
zalarla değil, hapis, sürgün ve polis tarafından yola getirilme 
gibi sessizce ve hafif cezalarla geçiştiriliyordu.ı9 Kitap resim
leyenler seyrek olarak eşcinselliği konu alıyorlardı. 20 Bu ne
denle· "Villette'' ismi Villette'in kadın hakları savunuculuğuna 
bir sitem olarak yorumlanabilir. Fakat bunun ötesinde "vilete" 
(iğrençlik) sözcüğüne olan benzerliği nedeniyle ve kadınların 
bu sözcükle bağdaştırılrnasıridan sapkınlık akla getirmektey-



, Figür 4.2 I.a Discip/inepatn'otique 
(Blbliotheque Nationale, Paris; fotoğraf yazara aittir). 

di.21 Gravüıii yapanın amacı kadını bu olumsuz güçle bağ
daştırmak, böylece onların gücüyle dalga geçmek, aynı za
manda da sağdaki Avusturya . askerlerinin kargaşasıyla kadın 
gücünü kabullenmekti. 

KADIN CİNSEL ORGANI 

Grand Debandemeııt (Büyük Bozgun) adlı resimde kadın
ların lideri olan Theroigne de Mericourt'un elinde bir tüfek 
vardır. Düşmana karşı durmakta ve aynı anda eteklerini kaldı
rarak cinsel organını göstem1ektedir. Cinsel organ bir kadının 
cinsel merkezi, Paris Komünü'nün Başkanı Avukat Chaumet
te'e göre kadının doğal despotizm bölgesidir. Paris Komünü 
konseyinin önünden kırmızı özgürlük şapkalarıyla geçen ka
dınlara Chaumette şöyle söylemiştir: 
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Erkek olmak isteyen siz küstah kadınlar: Neyiniz eksik? Başka neye 
gereksiniminiz var? Bizim gücümüzün yok edemediği tek despotizm 
sizinki, çünkü sizin despotizminiz aşk ve doğanın eserinin bir sonu
cu. Doğa adına ne olduğunuzu hatırlayınız ve fırtınalı yaşantımıza im
reneceğinize bize bu fırtınaları unutturmakla yetininiz. Yaşadığımız 
tehlikeleri aile kucağında unutalım; sizin bakımınızla güzelleşen yav
rularımıza bakarak sıkıntılarımızı unuralım.22 

Chaumette'in kabullendiği gerçek. Encyclopedit.:nin "ero
tik" veya "erotomanie" olarak adlandırdığı, yani aşka bağlı 
olan çılgınlık hali, yani doğal bir nesneye duyulan "aşın be
densel iştah" durumudur. Chaumette açıkça kadın cinsel or
ganından veya dölyolundarı söz etmemekle birlikte, kadının 
erkekten güçlü olduğunu belirtmektedir. Bı+ güç politik güç
ten bile daha güçlüdür. Bunu kanıtlamak için de, Marie Anto
inette de dahil. olmak üzere politik arenada kargaşa yaratmış 
olan kadınlan sayıp döker: "Eğer Fransa'nın kaderi bir zaman
lar bir kadının elinde idiyse, bunun nedeni kafası erkek ol
mayan bir kraldı." Devrim dönemindeki "çoklu güç ilişkileri" 
arasında kralın eline teslim edilmiş bulunan devlet akılcılığı 
kraliçenin cinsel gücüne bqyun eğmişti. Chaumette, toplum
sal ve politik arenanın -ki burada erkekler yasaları ve ataerkil 
düzenin kurallarını saptar- cinsel arenaya dönüşmesi duru
munda neler o4ıcağını bilmekteydi. Üstelik ne kendisi, nede
yoldaşlan kendi kafalarını kaybetmeye niyetliydiler 

Politik olanla cinsel olanın ve özellik,le de kadın cinsel or
ganının bağdaştırılması diğer Devrim dönemi gravürlerd<? de 
görülmektedir. Kesin tarihi belli olmayan fakat 1791'de yapıl
dığı tahmin edilen Ma Constitution (Fig. 4.3) adlı gravürde 
kraliçenin cinsel organı res publica olarak adlandırılmıştır. Bu 
terim Latince "republic" (cumhuriyet) sözcüğünü çağnşurmak
la birlikte Fransızca sözcük oyunu olarak düşünüldüğünde 
"halka açık" veya "halkın kralı" anlamını taşımaktadır.23 Gra 
vürün adı olan Ma Constitution sözcüklerinde ise con (cinsel 
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J',fa Constitution 

Figür 4.3 Ressamı belli değil. ı..fa Consıinııion (Bibliotlıeque Nationale, Paris) 

vürün adı olan Ma Constitution sözcüklerinde ise can (cinsel 

organ) göndermesi açıktır. Fakat aynı zamanda Fransa'nın po

litik anayasasına da göndenne yapmaktadır. 1791 yılında bu. 

anayasa onaylanıp yürürlüğe girmiştir. "Constitution" aynı za
manda bir kişinin bünyesi anlamına da gelmektedir. Bu du

rumda sözcük, kraliçe ve sözde sevgilisi General Lafayecte'in 

çapkınlığına gönderme yapmaktadır. General Lafayette Milli 
Muhafız Birliği'nin başkomutanıdır. Resim kraliçe ve generalin 

politik bir bünye yaratan bir çerçeve tarafında yüreklendirildi

ğini de anlatmaktadır. Sağdaki kısa sütun üzerine yapılmış 

olan ve fışkıran erkek cinsel organ imgesi Lafayette'in cinsel 

rolünü vurgulamaktadır. Sütunun üstünde duran dünyanın te

pesindeki kral tacı ,  Venüs'le bağdaştırılan ve aşkın simgesi 
olan bir melek tarafından düşürülmektedir. Ma Coııstituti
on lın kompozisyonu ve krallık simgeleri bir başka esere da
ha gönderme yapmaktadır: Gizlice basılan, resimli Les Fure-
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urs uterines (1791 ?) adlı kitapçığın skandala yol açan kapak 
resmi, kraliçe ve Lafayette'in kızarmış cinsel organlarını kor
lnısuzca ortaya koymuştur.24 Ma Constitution'da kralöan kur
tulan dünya (le monde",  artık kraliçe veya "femme du mon
de" (dünya kadını) tarafından yönetilmektedir. Onsekizinci 
yüzyıl terminolojisinde "femme du monde", fahişe anlamına 
gelmekte, devrin yasaklı edebiyatında kraliçe-fahişe bağlantısı 
sürekli vurgulanmaktadır. 25 Bunun yanısıra , kraliçenin "mont 
de Venus" (Venüs tepesi-kadın cinsel organı) adlı organı, sa
natçının "mont" (tepe) ve "mond" (dünya) sözcükleriyle yaptı
ğı sözcük oyununa da sahne olmaktadır. Lafayette Kraliçenin 
cumhuriyetine bağlılık andı içerek onun dünyadaki egemenli
ğini de vurgulamaktadır. Bu tür bir güç, toplumsal ve politik 
alanın saptadığı ahlak 1.-urallannı ezip geçmektedir. Neyin ya
sal, neyin yasa dışı neyin özgür, neyin yasak olduğuna ahlak 
kuralları karar vermektedir. Tüm bunlara karşın tablonun or
taya koyduğu anlam şudur: Kontrol altına alınmayan cinsellik, 
Lafayette gibi adamlar için yasa, cumhuriyet ve anayasaya dö
nüşebilir. 26 

Bu tür cinsellik kadınlara özgü bir özellik olarak görül
mekte ve kadınların tümü iftiracıların hedefi olmaktadır. Ör
neğin journal de la Cour et de la Ville adlı eser yukarıda tar
tışılana benzeyen bir resimden söz etmekte, Republique de 
Madame de Corıdor'un (yani Madam Condorcet) " republi
que" kavramına ve dizginlenemez cinselliğine karalar çal
maktadır. D Aynı şekilde, Grand Debandement'da Theroig
ne de Mericourt'un cinsel organının görünmesi, üremeyi 
değil, güçlü bir cinsel tehdidi vurgulamaktadır. Bu eserde 
sanatçı cumhuriyeti destekleyenlerle ona karşı çıkanlar ara
sındaki güç i lişkilerini anlatmak için cinselliği kullanmakta
dır.ıs 

Devrim döneminde kadın cinsel organının açıkça çizilmesi 
üreme imgeleminin bir parçası değildir. Üremenin gösterildiği 
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durumlarda kullanılan imgelem "kusursuz gebelik"• benzeri
dir. Kaduun gebeliğirıi ve doğurmasını gösteren bir imge (Fig. 
4.4) halktan bir kadını ayakta ve hiç zahmet çekmeden doğu
rurken göstermektedir. Üsteltk bebek yürümektedir ve hemen 
bir militan vatandaşa dönüşecektir. Cinsiyeti belirsizdir. Res
min adı Cttoyens ne libre (Özgür doğmuş vatandaş) Rousse
au'nun 11İnsan özgür doğar ve her yerde zincire vurulur11 sözü
nü anımsatmakta ve belkide kadının artık doğum sancıların
dan kurtulduğunu anlatmaktadır. 29 Başka resimlerde de kadı
nın üreme yetisi erkek tarafından elinden alınmıştır. Örneğin, 
itham ve suçlamalarla dolu birkaç kitapçıkta Guy Jean-Baptis
te Target'yi (anayasa komisyonu başkanı) anayasayı doğurur
ken görmek olası (Fig. 4.5) . .les Coucbes de Mr. Target (Mös
yö Target'nin doğumu) adlı resimde, Target "ne rahatlama" 
yazan merdivenlere uzanmıştır. Doğum sanaları sona ermiş
tir. Tepesinde ise bebek anayasa, "Targetin" (küçük hedef) 
adı verilerek vaftiz edilmektedir. Sağ kanat gazeteler anayasa
ya bu ismi takmışlardır. Ananın ciqsel bölgesi özellikle belir
tilmemiştir ki bu da "lnısursuz gebeliğe" bir gönderme oluş
turmaktadır. Bu arada, onsekizinci yüzyılda bazı yazarlar -ki 
bunların arasında Marki de Sade da vardır- hala yumurtanın 
erkekte olduğunu ve kadının yalnızca döllenmiş yumurtayı 
taşıyan bir kutu olarak görev yaptığına inanrnaktaydılar.30 Hi
civ kullanan resim ustaları bazen erkeğe döllenmiş yumurtayı 
bile vermekteydi. Zavallı Mösyö Target'nin zor doğum yaptığı 
bir başka resim Les Douleurs de Target (farget'nin acılan) ad
lı, Rousseau'nun mutlu analık felsefesini savunan bir dönem 
için alaycı bir imgedir. 3ı Fakat böyle imgeler Foucault'nun 
"ters saptama" dediği şeyin göstergeleridir.32 

Ana rolüne sokulan Target hadım ·edilmiştir ve ona paralel 
düşünülen anayasa da aynı akıbete uğramıştır. Kadınların üre-

• Kusursuz gebelik (lmmaculate conception): Hıristlyanlıkıa Hz. Meryem'ln Hz. lsa'ya 
gebe kalması, yani gerçek bir dnsd birleşme olmadan meydana gelen gebelik, ç.n. 
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Figür 4.4 Cwyens nı! libli>(Musee Carnavaleı, Parls, fotoğraf yazara aittir) 

me yetileri de önemsizleştirilmiştir. Anayasal hukümete karşı 
çıkanların kullandığı stratejiler işte bunlardır. Ressamlar ka
dınları ve kadın yeteneklerini olumsuz benzetmeler için kul
lanarak anayasayla ve onun yaratıcısıyla alay etmekteydi. 

Kadın cinsel organı Grand Debandement adlı eserde ol
duğu gibi halka açıldığında toplumsal düzen tehdit edilir. 
Üreme değil fakat 'cinsel tehdit sonucu kargaşa ve dağınıklık 
ortaya çıkar. Ressamın görünüşüne bağlı olarak, bu tür karga
şa politik sistem tarafından veya sisteme karşı kullanılır. 
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Figür 4.5 Rcs.Saını belli değil."Les Couches de Mr. Targct 
(Mösyö Targeı'nin doğumu) CBiblioth�c Nationalc, Paris). 

RABELAİS'NİN DÜNYASI 

Gmnd Debandementin dili Karnaval dili, Rabelais'nin dili
dir. Pien-e Louis Ginguene, Rabelais'nin Devrimin peygamberi 
olduğunu söyleıniştir.33 Birçok onsekizinci yüzyıl yazarı gibi 
bu devrimci yazar da Rabelais'nin gülmecesini anlamamasına 
ve özellikle de bedensel işlevlerin vurgulanmasındaki inceliği 
ya da Bakthin'in "maddi bedensel düşük düzey" dediği şeyi 
kavramamasına karşın resmi yapan bunu açıkça anlamıştı. 
Kadınlarla düşman arasında bir dere bulunmaktadır ve Rabe-
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lais terminolojisind� b u  bir sidik nehridir. Kaba etler ve cinsel 
organların vurgulanmasına bakılırsa bu pek uzak bir spekü
lasyon da değildir. Rabelais'nin kitaplarında sidiğin sel olup 
taştığı çok görülür. Öm�ğin, Gargantua'nın Paris'i sele boğ
ması ve Pantagruel'in düşmanı Kral Anarchus'u işeyerek yen
mesi hem gülünç, hem hakaret içeren ve Bakhtin'e göre hem 
de yeniden yaradılış içeren imgelerdir.34 Grand Debande
mentfo Devrime karşı olan ressamı böyle bir işeme sahnesi 
göstermemiştir, fakat kadınların eylemi hem gülünç, hem de 
hakaret içeren bir davranış olarak okunabilir. Vücutlarının 
belden aşağı bölümlerini göstermeleri de yeniden yaradılışa 
bağlı olarak düşünülebilir. Tüm bunların ötesinde, bu resim
de dışkıyla ilgili ve gülünç olan konunun çok ciddi yönleri de 
vardı. İnsan dışkısı toplum sağlığını tehdit eder boyutlardaydı 
ve XVL Louis'nin sarayında ve polis güçleri arasında dışkı sık
ça tartışılan bir konuydu. Zaten polis güçlerinin başlıca uğraşı 
da insan dışkısının yol açtığı kirlilikti.35 

Grand Debandement'da kadınların arkasında bir grup er
kek ve kadın durmakta, ellerinde kazma, tırmık, orak ve ben
zer aletler tutmaktadırlar. Aletlere yağlı ve tuzlu etler takılmış
tır. Bu tür etler Mardi Gras Festivali'ni* anımsatmaktadır. Er
kek cinsel organını çağrıştıran bu yiyecekler cinsellikle bağ
daştmlmakta, ve resme bakan·, bunları taşıyan erkeklerle ka
dınlar arasındaki ilişkiyi kurmaya davet edilmektedir. Aynı 
anda da Avusturya ordusuyla dalga geçilmekte, bu kesilmiş 
"cinsel organlar" gösterilerek, çatışma durumunda başlarına 
neler gelebileceği ima edilmektedir. Tırmık ve benzeri tarım 
aletleri ise Mardi Gras ile bağdaştırılan hasat, büyüme, bere
ket, ve doğurganlığı çağrıştırmaktadır. Onbeşinci ve onaltıncı 
yüzyıllarda karnaval geçitine katılanların ellerinde fırın kürek
leri, çevirme demirleri gibi şeyler olurdu. Bu resimde ise elle-

Mardi Gras Festivali: Kutsal çarşambadan bir gün önceki salı gilnti 1."Utlanan, karnava
la benzeyen, renkli kostümlerin, maskderin giyildiği gösterilerin yapıldıgı bir festival. 
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rinde tanın aletleri ve mutfak gereçleri bulunmaktadır. Bunla
rın ileri bir tarihteki zaferi kutlama şöleninde kullanılabileceği 
ima edilmektedir. 36 Kama val dili kullanılmasına karşın bu dil 
tersine çevrilmiştir. Silahlar yiyeceklere saplandığı için kulla
nılmaz hale gelmiştir.

· 
İma edilen fikir şudur: Jakobenlerin bu 

silahlara gereksinimi yoktur çünkü onların elinde daha müt
hiş silahlar vardır: Kadınların cinsel organlan. Savaşın düzme
ce bir hasata dönüştürülmesi, bir şölene, tohum ekme zama
nına çevrilmesi karnaval mevsiminin bir parçasıdır. Karnaval 
dönemi, geleneksel olarak bir oluşma dönemi, yönetimde 
olanları sorgulama dönemi olagelmiştir. Hiç değişmez görü
nen şeyler bile karnaval mevsiminde değişebilir. Karnaval dö
nemi tüm dünyayla alay edilen bir dönemdir. 

Eserin içerdiği zıtlıklar, gücün güç ilişkilerini "değiştiren, 
güçlendiren veya ters çeviren" bir süreç olduğunu gösterir. 37 
Örneğin yiyecek isimleri çift anlamlıdır ve aptal, budala, ava
nak anlamına da kullanılır. Fakat acaba bu isimler Jakobenleri 
kasdetmek amacıyla i:ru kullanılmışur? Bu belirsizlikten anlaşı
lan isimsiz ressanun gücü sorguladığıdır. François-Louis Bruel 
1914'te bu resmi Bibliotiıeque Nationale için kataloğa kayde
derken eserin ruh olarak kral taraftarı olduğunı,.ı belirtmiştir. 
Ancak kral sempatizanı olan Avusturya askerlerine riiye saygı
sızca davranıldığını açıklayamamıştır. 38 Bazı açılardan resim 
kralcı gibi görünmektedir. Karikatürle ilgili eserinde Claude 
Langlois şöyle demektedir: "Les royalists, eux, se moquent 
nommement d'individus, ici de ces femmes engagees politi
quement dans le camp patriote . 1139 [Kral taraftarları özellikle 
bireylerle alay ederler. Burada ise yurtseverler grubuna politi
·ka yoluyla bağlı kadınlar hedef alınmaktadır.) 

Ressam anayasayı savunan aristokrat kadınlan yüzlerini 
yapmayarak ve cinsellikten başka dilleri olmadığını ima ede
rek aşağılamıştır. Böylece evlerinin korunaklı havasından ay
rılan bu kadınların erkek politik arenasını bozduğunu belirt-
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miştir. Politik arenada da Jakobenler bulunduğu için onlar da 
bu aşağılamadan paylarını almaktadır. Bu birliktelik nedeniyle 
grup akıl ve manukla değil, duygularıyla hareket etmektedir 
ve bu nedenle gülünçtür. Fakat aynı zamanda bu ortaklığın 
Jakobenleri güçlendirdiğini de ima etmektedir. Acaba ressam 
olayı iki sınıfın aristokratların önderliğinde işbirliği yapması 
olarak mı görmektedir? Yoksa eşitliği bayrak yapıp politik 
alanı işgal eden kadınların erkeklerden daha güçlü olduğunu 
mu söylemektedir? 

Bu belirsizliklerin ressamın kendi güçsüzlüğünü ima ettiği
ni bile söyleyebiliriz. Eski Rejim döneminde şekilllenen pek 
çok sanatçı gibi, ressam büyük bir olasılıkla kadınların deneti
minde olan bir toplumun beğenisini kazanmak, sanatçı olarak 
dilini buna uyarlamak ve yeteneklerini güçlünün emrine sun
mak zorundaydı. Bu resimde dengesi bozulmuş toplumsal 
ilişkilerin ters çevrilmiş anlaumını yakalamak olası. Aristokra
siyle bağlanusı olanlarla dalga geçilmekte: Kral sempatizanla
rının yanısıra Devrime tepki veren kadın aristokratlar da. nam-
lunun ucunda.40 

-

Resmi yapan sanatçının adı bilinmemekle birlikte, resmin 
satıldığı dükkanla ilgili bir şey bilinmektedir. Resim, "Webert 
l'Allemand" olarak bilinen Michel Webert'e aitti. Webert 
1790'da yirmi bir yaşındayken pornografi satuğı için tutUklan
dı fakat sonraları böyle resimler satan tek kişi olduğu için ina
nılmaz ölçüde başarılı oldu. Aslında Ma Constitution resmini 
satan Lebel dahil Palais-Royaııde bu işleri yapan başkaları da 
vardı. Webert için pornografiden politikaya geçiş, daha doğ
rusu bu ikisinin karışımı, başarılı sonuç vermişti . Dükkan bu 
resimlerden en az seksen adet üretti.4ı 

Gmnd Debandeınent eski moda bir dil konuşan bir resim. 
Dili kralcı ancak politik yapılanmanın değişmekte olduğu bir 
bağlamda var olmak zorunda. Hitap ettiği kesim ise kraliyet 
ailesine destek veren çeşitli gruplar. Bu dar çerçevenin dı-
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şındaki kişilerce· de anlaşılabilecek olan resmin dili, ince 
ve çeşitli göndermeler kullanarak hitap ettiği kesimin seçkin
liğini vurgulamakta ve bu nedenle de bu kesime güç vermek
te. 

Grand Debandement de l'armee anttconstitutionelle adlı 
resmin bu çözümlemesi eserle ilgili birkaç bilgi alanını açığa 
çıkarmakla birlikte, araştırılması gereken başka alanlar vardır. 
Eğer resmin aristokrat kadınlan fahişe olarak betimleyip güç 
ilişkilerini değiştirdiğini varsayarsak, resmin satıldığı Palais
Royal'in avlusunda dolaşan fahişelerin söylemi için ne dene
bilir?42 Ma Constttution' da  bu sorun vardir çünkü Marie An
toinette'in pozu tıpkı Tbe Jnttmate Toilet isimli bir gravürdeki 
genç bir kadının pozuna benzemektedir.43 Bunun ötesinde, 
iki poz arasındaki benzerliğin rastlantısal olduğunu düşünsek 
bile, resim hem fahişelik konusunu, hem de genel sağlık ku
ralları konusunu gündeme getirmektedir. Temizlik, verimsiz
likle ilişkilendirilir, hem fahişe, hem aristokrat kadın verimsiz
likleri nedeniyle bazılarınca suçlanırdı. 44 Araştırmadığımız bir 
başka.ilişki de Grand Debandement ile bir seriyrnişcesine bir
likte reklamı yapılan diğer yedi resim ve bunlarla aradaki iliş
kilerdir. Bu yedi resimden biri de Republique de ınadame de 
Condor' dur.45 İncelenecek bir başka konu ise sağdaki çeşitli 
politik gruplar. Bunların arasında kralın tarafında olanlarla 
kardeşini destekleyenler bulunmakta. Bu grupların hasımları
nı ah etmek için cinsellik imgelerini nasıl kullandıkları araştı
rılmaya değer. Aynca, eserin estetik söyleminin politik yönleri 
de bir başka sorundur. 

Grand Debandement de l'annee anticonstituttonelle gibi 
bir resmin gücü erotizm, politika, tören, karnaval, pornografi, 
üreme, fuhuş ve benzeri pek çok söylemin kesişme noktasın
da bulunmasındandır. Amaç bu resimlerle ilgili sonsuz incele
meler oluşturmak değil, onların karmaşık yapısının resimlere 
birçok anlam katmanı yüklediğini gösterebilmektir. İmgelemi 
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çok dar okumak, devrimci dönemde bu resimlerin sahip ol
duğu gücü anlamamızı engelleyebilir. 

NOTLAR 

Granti Debandementve Ma Constftutfon resimlerini çözümleyen bir bildiri 
23 Man 1985'te Los Angeles'da Fransız Tarihi Araştırmaları Demeği'nin top
lantısında sunulmuştur. Ek araştırma, Swann Vakfı bursu (1986) ve Sosyal 

ve Beşeri İlimler Araştırma Konseyi bursu (1987) yardımıyla yapılmıştır. 

1 "C'est une epithete qui s'applique il tout ce qui a rappon il l'amour des se
xes: on l'employe parıicul ierement pour caracterizer le delire, qui est 
cause par le dereglement, l'exces de l'appetit corporel C'est un espece 
d1affection melancolique, une veritable maladie; c'est celle que Willis ap
pelle eroıo-mania" ("Erotik" sözcüğünün tanımı, Eııcyclopedte ou Dictlona
tre ratsomıe des scteııces,des ans et des meliers IParis, 1751-80, 5:909). 

2 Michel Foucault, Tbe History of �""ttaltty, çeviren Roberı Hurley (London: 
Allen Lane, 1979), 1: 92-93. 

3 Bu resim l\fadelyn Gurwirıh'in Madame de Stael, Novelistadlı kitabında kı
saca tanışılmıştır. (Urbana: Universiry of Illinois Press, 1978), s. 86-87. Cla
ude Langlois, La Carlcatıire contre-revoluttoıınaire adlı kitapta (Paris: 
Presses du C.N.R.S., 1988, s. 142-3) bu eseri "L'Allegorique et le scatologi
que: Figures affronıees• kapsamında çözümlemektedir. Resim, Fransız Ka
rikatunı ve Fransız Devrimi, 1 789-1 799 adlı sergide gösterime sunulmuş
tur. (Los Angeles: Grunewald Cenıer for the Graphic Arıs, \Vight An Gal
lery, Universiry of California, 1988), s. 213, no. 109. 

4 ]ounıal de la Ccmr et de la Vil/e !, no. 59 (19 Şubat 1792): 398. 
5 ]oumal de la Cour et de la Ville !, no. 32 (1 Şubat 1792): 253-54. Lebel ki

tabevinde bulunan bir resmin bağlantısı olarak, ve amatörleri eğlendirmek 
amacıyla yaratıldığı fikri, bu dönemde üretilen pek çok Devrim karşıtı res
me uygulanabilir. 

6 Resmin metni önceden joıınıaf de la Cour et de la Vilfe !, no. 45 (14 Şubat 
1792): 355 dergisinde yer almıştır. Bu kısa yazı jakobenlerden bir komite
nin anayasayı sürdürme sorununu tartıştığını söylemiştir: "C'est un moyen 
infallible de faire debander !es ıroupes que les puissances etrangeres vonı 
faire marcher conıre eııx. - il font accaparer une quanıite considerable de 
boudins, filles, saucissons, cervelas, & pour !es leur presenter au bout des 
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piques, qu'ils font fabriquer a la grande satisfaction des proprietaires & 
des honneıes gens. • G:ızeteci ve ressamın birbirlerinin eserlerinden ha
berleri olduğu açıktır fakat fikrin ilk önce kimin tarafından onaya atıldığı
nı bilmek olası değil. 

7 Basın bu kadınların tümüyle alay etmiştir. Örneğin Madam de Stael ve 
Charles de Lameıh, joumal .de la Cour et de la Vl/le 2, no. 16 (16 Maıt 
1791): 159 adlı dergide hicvedilmiştir. Madam Calon ve Madam Condor
cet'in yanı sıra aynı derginin bir başka sayısında da şiddetle eleştirilmiş
lerdir ]oumal de la Cour et de la Ville I, no. 2� (21 Ocak 1792} 164-65. 
Madam Condorceı, Madam de Stael ve Madam Genlis yine aynı dergi ta
rafından alay konusu edilmişlerdir jouma/ de la Cour et de la Vllle 3, no. 
13 (13 Mayıs 1791): 101. Aynı dergi Julie Talmouze'a da saldırıda bulun
muşıur. jouma/ de fa Cour et de la Vllle 4, no. 47 (16 Ağustos 1791): 377-
78. Bu saldırıyı La Cbron{que Scandaleuse adlı dergi de tekrarlamıştır 
(no. 7, 1791, 2-3). Fransız Karikatünl ve Fransız Devrimi adlı katalo
ğun 2 13. sayfasında Ca!on ve Talmouze•un Madam de Calo [nne] ve Ma
dam Talmouse (de Laval-Talmonı) olduğu belinilmiştir. 1989'da basılan 
bir makalemde Talmouse'un Julie Talma, Calo'nun da Madam Calonne 
olduğunu yazmıştım fakat şimdi bu olasılığı zayıf buluyorum. "Gender 
and Power: Images of Women in Late Eighteenıh Cenıury France", His
tory of Eııropean Ideas 10 0989): 320. 

8 Bakınız: John S. Farmer, editör, Vocabula Amatorla (basımcı belli değil, 
University Books, 1966), "bouteilles" altında. 

9 Aynı eser, "bone florenıine" altında. Ters cinsel ilişkiyle aynı anlama geli

yor. 
10 .Mikhail Bakhtin, Rabe/ais and His World, çeviren Helene Iswolsky (Bloo

mington: Indiana University Press, 1984), s. 373. 
1 1  Michel Vovelle'in La Revolutlon Françatse: Images et recit, 1 789-1 799 

(Paris: Editions Messidor, 1986), 2: 269 adlı kitabındaki resme bakınız. 
Bir başka yorum için bakınız: Frencb Caricature and tbe Freııcb Revolu
tton, s. 176, no. 62. 

12 Diğer illustrasyonlar için bakınız: Vovelle, La Revolutton Françatse, 1: 82-
83 ve 2: 268, 335. 

13 Bakınız: Peter \Vagner, Lust ıınd Ltebe im Rokoko (Nördlingen: Gemo, 
1986) s. 97, resim 66/67 ve s. 100, resim 70. Yine bakınız: Donald Pos
ner, \flatteau: A Lady at ber Tol/et (London: Ailen Lane, 1973) s. 34, F;g. 
12 ve s. 35, Fig. 13. Waııeau için bakınız s. 47, Fig. 20. 

14 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, editör Jacques Voisine (Paris: 
G:ımier Freres, 1980), s. 15-18. Rousseau, sekiz yaşındayken kadın bakı-
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ctlanndan biri tarafından cezalandınldığını ve bunun kendisini tahrik eni
ğini söylemektedir. Dikkatimi bu konuya çeken Bruce Baugh'a teşekkür 
ederim. 

15 Helvetius ve diğerleri konusunda bakınız: Erica-Maria Benabou, La Pros
tltutton et. la polfce des moeıırs au XVlll' stecle (Paris: Perrin, 1987), s. 
294-95. 

16 Bakınız: Wagner, Lust ımd Liebe im Rokoko, s. 1 1 1, resim 83. 
17 "Decidement c'est M. de Villeıte & Mad. de Sillery qui vont eıre charges 

de l'education de monsieur le Dauphin; & pour qu'ils ne se traversent 
pas dans leur fonct ions, ils instruiront leur eleve chacun de leur côte" 
(Joumal de la Ville et de la Cour 4, no. 7 (7 Temmuz 1791): 54. 

18 Villette'in eğilimleri için bakınız: Benabou, lA Prostllutton, s. 396. Bu res
min bulunduğu katalog: Prançois-Louis Bruel et al, Un Slecle d'blstoıre de 

France par l'estampe, 1 770-1871. Aynca bakınız: Collectton de Vlııck, 

Blbliotheque Nattonale, Departemeııt des Estampes (Paris, 1909-79), 3: 30, 
no. 4440, 4441. "Pesse-Mathieu• ile ilgili açıklama için bakınız: 2: 590, no. 
3613. "Pesse-Mathieu• terimi onsekizinci yüzyılda da kullanılmıştır. Saint
Mathieu festivalini kutlayan alt tabaka halka böyle denirdi. 

19 Memoıres secrets pour servlr a l'blstolre de la Republlque des /ettres depuls 

1 762jusqu'a nosjours (London, 1777-90), 23: 204 (13 Ekim 1783). 
20 Bakınız: Wagner, Lust und Lfebe, s. 101, resim 71, 1berese pbflosopbe 

isirnli Amoine Borel ve Prançois Elluin tarafından yapılmış illüstrasyon. 
21 Parmer, editör, Vocabııla Amatorla, "villene• sözcüğünü "sodomist, ana! 

il�ki düşkünü" olarak tanımlamakta. 
22 fournal Unlversel, no. 1457 (30 Brumaire an il): 6239. 

',23 Langlois, La Cartcature contrevoluttonnalre, s. 242; ·resmin üstündeki ya
zıya bakınız: 

��4 Les Fureurs uterlnes de l'vfarte-Antolrıette, /emme de Louls XVI adlı eserin 
Bibliotheque Nationale'in saklı bölümünde birb."l!ç değişik basımı bulun
maktadır. (Enfer u54-658J .. Bunlardan en az bir tanesi 1791 tarihlidir. 

25 Benabou, La Prostitutlon, s. 31. Kraliçe için bakınız: Chantal Thomas, La 
Reine scelerate: Marie-Antoinette dans fes pampblets (Paris: Seuil, 1989) s. 
107-44. Kraliçeyi fahişeyle bir tutan alıntı için bakınız: s. lll.  

26 Kraliçeyi gösteren diğer resimler için bakınız: Kendi makalem, "Gender 
and Power: Images of Women in Late Eighteenth-century Prance", özel
likle sayfa 314-20. 

27 foumal de la Cour et de la Vllle 4, no. 24 (24 Temmuz 1791): 190, bu ko
nuda yapılmış bir İngiliz karikatürünü anlatmaktadır. "M:idame Condor 
dans l'eıat de la belle naıure, & faisant de ses deux mains l'usage que 



138 Erotizm ve Politika 

madarne Adam, ci-devanı Eve, faisoit du ıablier de feuilles de figuier. 
Aıidessous on !it res publica: Un general, il tete de mouıon, esı il genoux 
devanı, & dit en ecendant !es doigts: Voilil ma grande charte, & je jure 
d'y etre fidele." Aynı eser, 2, no. 12 (12 Mart 1792): 93-4. Bu eserde aynı 
konuda çizilmiş la republique de madame de Condor isimli bir Fransız 
karikatüründen söz edilmektedir. Yukarıdaki tanımı temel alarak, I.anglo
is La Carlcature coııtre-revo/u/ioıınalreadlı eserinde (s. 142 ve 242) Ma 
Constiıution'un kraliçeyi değil Madam Condorceı'i temsil eniğini söyle
mektedir. Ancak birkaç ayrıntı bu ikisinin farklı resimler olduğunu belirt
mektedir. 

28 Bakınız: joan Scott'ın makalesi, "Gender: A Useful Caıegory of Historical 
Analysis", Amerlcan Htstorica!Review 91 (Aralık, 1986): 1067. 

29 jean-Jacques Rousseau, Le Contraf socia/, ı. kitap, bölüm 1, satır ı .  
30 Bu konuda bakınız: Angela Caner, Tbe Sadeian Woman (London: Vira-

go, 1979), s. 120-21 .  
31. B3kınız: Vovelle, La Reuolutton FranÇaise, 2: 302-3, ortadaki resim. 
32 Foucault, Hfstory of�-uality, 1: 36-49. 
33 Bakınız: Bakhtin, Rabelais and His World, s. 1 19-20 ve Pierre-Louis 

Ginguene'in eseri De l'autorite de Rabe/ais dans la revolııffon presente, et 

dans la constttuffon clvile du clerge, ou institutlons royales, polltlqııes et 
ecclestasfiques, tirees de Gargantua et de Pantagntel (Paris, 1791). 

34 Bu sidik selleriyle ilgili bakınız: Bakhtin, Rabelais and His World, s. 150-

1, 190:-1 ve 333-6. 
35. Kirlilikle ilgili bakınız: Alain Corbin, Le Mlasme et la jonqullle (Paris: 

Flammarion, 1982), s. 30-3, 69-71 ve diğer yerler. Aynı konu için bakınız: 
Alan Williarris, Tbe Police of Parls, 1 718-1789 (Baton Rouge: I.Ouisiana 
Sıaıe Universiıy Press, 1979), s. 259-72. 

36 Bakhıin, Rabelais aııd His World, s; 194. Bakhtin bu eserde mutfak mal
zemelerinin savaştaki yerini anlatmakta ve aynı zamanda yürüyüşlerde 
kocaman sosislerin taşındığından söz ermekte, s. 184. 

37 Poucaulı, İ-ltstory of Sexualtty, !: 92. 
38 Bakınız: Bruel ve arkadaşları, Un Sfecle d'histoire de Prance par l'estam

pe, 2: 436-7. Resimden, aşırı sağ kanat dergisi Petlt Gautter' de söz edil
miştir, Şubat 19, 1792. 

39 Langlois, La Caricatııre contre-reı:olııllomıaire, s. 143. 
40 Sur le Pei�ıture CThe Hague, 1792), Bibliotheque Naıionale, Deloynes Ko

leksiyonu, 12, no. 276, s. 588-89. 
41 I.anglois, La Carlcatııre coııtre-revolu tionnatre, s. 18. Langlois, Weberı'le 

ilgili geniş araşıırma yapmı�tır. 



Fransız Devrimi'nde Cinsellikve Karikatür 139 

42 Bakınız: �nabou, La Prostltutlon, bu konudaki en kapsamlı araştırma 
bu eserdir. 

43 Bakınız: Posner, Watteau, s. 42, Fig. 16. 
44 Bakınız: Corbin; Le Mlasme et la jonquille, s. 209. 
45 joumal de la Cour et de la Ville 2, no. 12 (12 Mart 1792): 93-4. Bu eserde 

l istelenen birkaç resmin daha Langlois tarafından izi bulunmuştur: IA Ca

ricature contre-revolutionnaire, s. 241, 243-4, no. 61, 78, 79, 84, 86, 87. 
Langlois ayrıca Le Pelntre amoureux de son modele (s. 238, no. 42) isimli 
bir eserden daha söz etmektedir ki, bu büyük bir olasılıkla fournal' de 
Vlllette amoureux de son modele adıyla geçen eserdir. 





5 Marie Antoinette'in 
Gövdeleri Fransız 

Devrimi'nde Politik Pornografi 
ve Kadın Sorunu 

Lynn Hunt 

Eski Rejim'in son yıllarında ve Devrim döneminde Maria 
Antoinette'in çok sayıda erotik ve pornografik esere konu ol
duğu öteden beri'bilinmektedir. Değişik ülkelerde ve değişik 
dönemlerde pek çok kraliyet ailesi üyesi bu tür eserlere konu 
olmuştur ama bu her yerde ve tüm dönemlerde görülmemiş-
-tir. Kraliyet ailesinden kişilerin bu tür ilginin merkezinde ol
duğu dönemler, politikadan daha büyük sorunların gündem
de olduğu dönemlerdir. Örneğin Robert Darrtton Eski Rejim 
döneminde yazılan iftira yazılarının tüm sistemi hedef aldığı
nı, yargı, kilise, aristokrasi, akademiler, salonlar ve hatta kral
lığın bile bunlardan nasibini aldığını gösterıniştir.1 Marie An
toinette bu tür edebiyatta özel bir yer tutar. Gitgide azıtan 
pornografik coşkuyla h.iiçültülüp dalga geçilmekle kalmamış, 
bir de üstelik mahkemeye düşmüş ve boynu vurulmuştur. 

Devrim sırasında başka kadınlar da benzer kaderi paylaş
mışlardır; örneğin XV. Louis'nin metresi Madam Du Barry de 
�ağılanmıştır. Ancak hiçbir dava aynı ilgiyi çekmemiş, hiçbir 
konu kötü kaderli kraliçenin mahkemesinin ortaya çıkardığı 
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sorunları sergilememiştir. Buna kıyasla kralın davası sırasında 
yalnızca politik suçlarıyla ilgilenilmiştir. Sonuç oİarak, kraliçe
nin yargılanması, özellikle bunun pornografiye yansıyan yön
leri, devrimci dönemin politik imgelemini yansıtması açısın
dan çok ilginçtir. Devıimle bağdaşan tüm olaylar arasında da 
pornografi-politika bağlantısını en açıkça ortaya koyan olay
dır. 

1793 Kasımında kraliçe sonunda yargı karşısına çıkarıldı
ğında ünlü Savcı Antoine-Quentin Fouquier-Tinville öylesine 
garip bir dille suçlamalar yöneltti ki, söylenenler Devrim ateş
li söylemi içinde bile aşırıydı: 

Messalinalar, Brunhildeler gibi, Fredegond ve Mediciler gibi, bir za
manlar Fransa Kraliçesi dediğimiz bu kadının, sonsuza kadar iğrenç 
olarak kalacak bu kadının adı ıarihin defıerlerinden kazınmayacak. 
Louis Capet'nin dul karısı Marie Anıoinette Fransa'nın başına geçme
sinden itibaren bir veba oldu; Fransızların kanını emdi. 

İddianame buradan suçların aynnusına geçmekteydi: Dev
rimden önce Fransa'ya ait paralan "çarpık zevklerine'' ve kar
deşi Avusturya İmparatoruna peşkeş çekmiş, Devrimden 
sonra ise sarayda karşı devrimci hareketin ruhunu oluştur
muştu. Kraliçe bir kadın olduğu için, ihanet dolu amaçlarına 
erişebilmesinin tek yolunun erkekler olduğu (kralın erkek 
kardeşleri ve Lafayette) varsayılma.ktaydı. En tehditkar yönü 
de tabii kral üzerindeki etkisiydi. Yalnızca haketmeyen insan
ları önemli görevlere getirtmiş olmakla suçlanmıyor, aynı za
manda krala yalancılık yapmayı öğreuniş olmak da ona fatura 
ediliyordu. İddianamenin öne sürdüğü en garip suçlama ise 
şuydu: 

Her yönden ahlaksız olan bu kadın, bu yeni Agripina öyle garip ve 
suça öyle bulaşmış biri ki, analık rolünü unutup doğa yasalarının 
koyduğu sınırları ayaklar alıma alıp oğlu Louis-Charles Capeı'le bile 
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zevklerini tatmin etmiştir. Oğlunun itiraflanna bakılırsa, dehşetle ür

permemize yol açan ahlaksızlıklara bulaşmıştır. 

Ensest kraliçeye yüklenen son suçtu. Böyle bir şeyi ima et
mek bile dehşete yol açmaktaydı. 

Bir kraliçenin yargılanması, özellikle temel yasaları kadın: 
lara yönetimi yasaklanuş bir ülkede olması nedeniyle, sıradışı 
bir olaydır. Tarihte benzeri bir olay yoktur. İngilizler krallarını 
yargılamıştı , kansını değil. Aralık-ocak aylarında yargılanan 
Louis ile on ay sonra mahkemeye çıkarılan kraliçenin yargı 
tarihleri arasındaki bu uzun süre, iki mahkeme arasındaki ge
rekli bağlan daha da zayıflatmaktaydı. Kral Kongre tarafından 
yargılannuşu, oysa kraliçe Devrimci Suç Kumlu'nun önüne çı
karıldı, tıpkı Paris'teki diğer tüm zanlılar gibi. Ve burada ta
manu erkeklerden oluşturulmuş bir jüri ve dokuz erkek yar
gıç tarafından kaderine karar verilcli.3 

Fransa'da kadınlar reşit olmayan oğullarına kral naipliği 
(vekil) yapma dışında asla yönetime gelemezdi. Bu nedenle
de krallar için var olan "iki vücut" kavramı kraliçeler için ge
çerli değildi. Ernst Kantorowicz'in çözümlediği " 'Kralın İki 
Vücudu' mistik öyküsü", İngiltere ve Fransa'da kralların iki 
vücudu olduğunu öne sürmekteydi: Bunlardan ilki gözle gö
rülen, enen kemikten yapılmış, ölümlü vücut, diğeri ise ölüm
süz olan, ideal "politik vücut" olarak nitelenmekteydi. 1662'de 
XIV. Louis'nin de katıldığı bir vaazda Fransız dini lideri Bos
suet, kralı şöyle tanımlamaktaydı: "Siz Tanrıdansıruz. Ölseniz 
bile otoriteniz ölümsüzdür Evet, adam ölür, fakat kral hiç
bir zaman ölmez. 114 Bu doktrinin 1793'te Fransız kralları için 
geçerli olup olmadığı belli değil, ancak kraliçeler için geçerli 
olmadığı çok açık. Öyleyse kraliçenin ölümlü vücudunun yok 
edilmesi Fransızlar'ı niçin böylesine ilgilendiriliyordu? Onun 
hiçbir mistik boyutu olmayan vücudu neyi temsil etmekteydi? 
Bu bölümde, kraliçenin vücudunun pek çok şeyi temsil ettiği
ni öne sürmekteyim. Marie Antoinette pek çok vücudu olan 



144 Erotizm ve Politika 

biriydi. Devrimcilerin karşıdevrimciler için pek severek kul
landıkları "deniz canavarı" benzetmesini ln1llanmak gerekirse, 
bu pek çok vücut tek tek saldırıya uğradı ve yok edildi c,iinkü 
her biri cumhuriyete yönelik bir tehdidi temsil etmekteydi . 
Bunlar öyle sıradan tehditler de değildi. Çünkü kraliçe karşı
devrimci fesat tertiplerinin en tepesini temsil etmekle kalmı
yordu. Aynı zamanda cumhuriyetçi erkeklik kavramının ka
dınsılaştırılması gibi kadından gelebilecek bir tehlikeyi de 
temsil etmekteydi. 

Yargılamanın en ilginç yönü de kraliçenin cinsellik çağrış
tıran vücudunun karikatür ve kitapçıklardan alınıp mahkeme
ye taşınış şekliydi. Mahkeme sırasında sık sık Versailles'daki 
"alemlere" atıfta bulunuluyor, bu toplu cinsellik eylemlerinin 
tam 1779'da başlayıp, 1789'a kadar sürdüğü ima ediliyordu. 
Savcı Fouquier-Tinville, iddianamesinin sonunda cinsel ve 
politik atıfları iyice çökertiyor, "bir önceki saraylıların sapıkça 
davranışlarından" söz ediyor, Marie Antoinette'in dost olma
yan dış güçlerle "suç ve suçluluk içeren ilişkilere girdiğini" ve 
"cinayet şebekeleriyle yakınlık kurduğunu" öne sürüyordu.5 

Mahkeme başkanı Herman,  kraliçe hakkındaki suçlamaları 
özetlerken benzeri ifadeler kullanmaktaydı: Kraliçe "adı kötü
ye çıkmış bakanlarla, hain generallerle, halkın sadakatten 
uzak temsilcileriyle sıkı fıkı ilişkiler" kurmakla suçlanmaktay
dı. Başkan, 1 Ekim 1789'da Versailles Şatosu'nda yapılan bir 
"alemi" yermekte, bu çılgınlık sırasında kraliçenin saray su
baylarını üç renkli devrim kokartını çiğnemeye teşvik ettiğini 
söylemekteydi. Kısacası, Marie Antoinetre cinsel vücudunu 
kullanarak politik vücudu kirletmişti ve bunu ya suçlu politi
kacılarla "ilişki kurarak" ya ela kral, bakanlar ve kralın askerle
ıiyle cinsellik yoluyla yapmıştı. 

Herman'ın uzun suçlamasında kraliçenin vücudu içsel ni
yetler ve amaçlar açısından da incelenmişti . Kaçtığı Varen
nes'den geri döndüğünde insanlar kraliçenin yüzünde ve ha-
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reketlerinde "çok kesin bir öç alına isteği" gözlemlemişlerdi. 
Tutuklanırken bile gardiyanlar "Antoinette'de halkın egemen
liğine karşı bir isyan

· 
havası sezrnişlerdi'ı6 . Yakalanma, hapse 

tıkılma ve ölüm olasılığının, kraliçenin gerçek duygularını 
halktan gizleme becerisini yıkabileceği umulmaktaydı. Dikkat 
edilirse Herman açıkça kraliçe ve halkı birer kamu gücü ola
rak çakıştırmaktadır. Kraliçenin gerçek niyetlerinin açığa çık
ması gizli mektupların ele geçmesinden falan anlaşılmış değil
dir; bu "gerçek" halkın veya halkın temsilcileriniı:ı kraliçenin 
vücudunu "okuması" sonucu ortaya atılmıştır. 

Kraliçenin vücuduyla ilgilenme onun başının vurulmasına 
dek sürmüştür. Ölüm cezasına çarptırıldığını "sakin ve ken
dinden emin bir yüzle" öğrenmiş, tıpkı sorgulanması sırasın
daki soğukkanlılığını sürdürmüştür. Giyotine giden yolda yü
rürken bir yığın silahlı askerin arasından tepkisiz geçip git
miştir. "Yüzünde ne keder, ne de gurur vardı."7 Daha radikal 
gazeteler kraliçenin yüzünde farklı bir mesaj okudular, fakat 
onlar da her hareketine dikkat ettiler. Revolutions de Parls ga
zetesi, giyotinin kurulduğu Özgürlük Anıtı'nın eteklerinde 
kraliçenin "son ana kadar her zamanki gurur ve ikiyüzlülüğü
nü sergilediğini" yazdı (Bakınız: Fig. 5. 1). Şık bir araba yerine 
basit bir arabayla giyotine götürüleceğini anladığında "şaşkın
lık ve kızgınlık" sergiledi.8 

Yani kraliçenin vücudu kutsal ve tanrısal olana bağı nede
niyle değil, bunun tam tersi ilkeyi temsil ettiği için ilgi odağı 
oldu: Kraliçe, ulusun kutsal saydığı her şeyi aşağıladığı varsa
yııru nedeniyle ilgi çekmekteydi . Kraliçenin vücuduna duyu
lan bu büyük ilginin arkasında bir etken daha görülmekteydi. 
Kraliçe pek çok şeyi bünyesinde aynı anda toplamaktaydı. 
"Kralın iki vücudu" inancındaki mistik bir vücuda sahip değil
di; fakat, gizemli bir simge olduğu için kraliçenin vücudu ilgi 
çekmekteydi. Bu Vücuda çeşitli anlamlar yüklemek olasıydı; 
bu vücut pek çok tehdidi içeren anlamlar taşıyabilirdi. 
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Figür 5.1 Marie Anıoineıte giyotin önünde (f-esl?ewl1111'oııs de Paris, no. 212). 

İkiyüzlülük bu açıdan önemli bir motifti. Gerçek duygula
rın gizlenmesi, halkın önünde bir türlü davranıp özel yaşa
mında- başka_ türlü davranılması genelde saray yaşamının ve 
aristokrasinin ana özelliği olarak yerilmekteydi . Bu davranış
lar her şeyden çok görüntüye dayanmakta, yani vücudun bi
linçli ve disiplinli bir· şekilde maske olarak h."Ullanılmasıyla 
gerçekleştlrilmekteydi. Bu nedenle cumhuriyetçiler şeffaflığa 
değer verdiler; yürekten geçenin tasarlanmadan ifade edilme
sini her tür kişisel özellikten daha değerli buldular. Şeffaflık 
kamu alanıyla kişisel alan arasındaki kusursuz uyumdu. Şef
faflık yalan söylemeyen, sır gizlemeyen bir vücuttu. Erdemin 
tanımıydı, bu nedenle de cumhuriyetin geleceği için çok 
önemli olduğu düşünülmekteydi.9 Buna kıyasla ikiyüzlülük 
cumhuriyetin varlığını tehdit etmekteydi: Her fesatın mayasın
da ikiyüzlülük vardı; karşıdevrimin yüreğinde ikiyüzlülük çö-
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reklenmekteydi. İşte bu nedenle Marie Antoinette'e yöneltilen 
"krala ikiyüzlülüğü öğretti" suçlaması pek hafife alınacak bir 
suçlama değildi. 

İkiyüzlülük onsekizinci yüzyılda yalnızca aristokrasiye de
ğil, aynı zamanda kadınlara ait bir özellik olarak da tanımlan
dı. Hem Montesquieu, hem de Rousseau'ya göre ikiyüzlü ol
mayı, kamu alanında istediğine ulaşmak için gerçek duygula� 
nnı gizlemeyi erkeklere kadınlar öğretirdi.10 Salon bu öğreti
nin yapıldığı en önemli yerdi ve aynı zamanda sosyete kadın
ları kamu alanına gim1ek için salonu kullanırlardı. Bu neden
le, karım alanına giren kadınlar (fahişeler gibi) ikiyüzlülükle 
eşanlamlıydı. Erdemin galip gelmesi için kadının kendi özel 
alanlarına geri dönmesi gerekmekteydi. 1 1  Rousseau bu konu
daki tavırlarını Mösyö d'A/embert'e Tiyatro Üzerine Mektup 
(1758) adlı eserinde açıklamıştır: "Aslında onu koruyacağımız 
yerde kadına hizmet etmekteyiz. Onun emrine girerek kadın
dan nefret ediyoruz. Ona ilgi göstererek onu aşağılıyoruz. Pa
ris'teki her kadın etrafına kendinden daha kadınsı erkekler
den oluşmuş bir harem toplamış. Hepsi kadının etrafına ona 
kul köle oluyorlar. Oysa kadının ancak kalbine hizmet edilir. " 
Rousseau , kamu alanına geçmiş kadınlarla ilgili şu uyarıyı 
yapmaktadır: "Ayrılığa dayanamayıp, kendileri de erkek ola
mayacaklarına göre kadınlar bizleri kadınlaştırmaktalar.11ı2 
Kamu alanı ve özel. alan arasındaki stratejik konumu nedeniy
le, Marie Antoinette onsekizinci yüzyılda kadın ve kamu alanı 
arasındaki sorunların odaklandığı simgedir. İkiyüzlülük aracı
lığıyla kamu alanına sarkan kadın cinselliği, erkekleri efemine 
bir hale getirmekle tehdit etınekteydi. Bu tehdit erkeklerin 
vücutlarını bile değiştirmeyi hedeflemekteydi. 

Kraliçenin kutsal olmayan ve bayağı vücudunun merke
zinde onun kötü bir anne olduğu savı bulunmaktaydı. Bu sav 
pek çok değişik ve şaşırtıcı formda olmaktaydı. Örneğin Fou
quier-Tinville suçlamalarının bir yerinde kraliçeyi Paris'e iftira 
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eden olarak adlandırmakta, Paris'i "bu kent, özgürlüğün anası 
ve koruyucusu" olarak tanımlamaktadır. Kraliçe ise milletin 
tam tersini temsil etmektedir. Mahkeme sırasında şahitlerden 
biri millet iÇi.n "bu cömert millet, kocası ve ailesiyle birlikte 
bu kadını da besledi" diye bir ifade kullanmıştır.13 Millet, Pa
ris ve Devrim hep iyi analardır� Marie Antoinette ise kötü 
anadır. Ancak unutulmamalıdır ki millet, Paris ve Devrim, Ma
rie Antoinette'e kıyasla çok soyut, hatta hiç de kadınsı olma
yan bir tarzda analık göstermişlerdir. 

Bu politik ana figürlerinin soyut ve cinsellikten uzak olu
şu, Carole Pateman'ın tipik Batılı toplumsal kontrat olarak ta
rif ettiklerine tıpatıp uymaktadır: 

Özgün kontratın öyküsü belki de insanoğlunun yeni politik yaşam 

yaratmasının en müthiş öyküsüdür. Ama bu kez kadınlar baştan ye

niktirler ve çoğalma ve politika açısından önemsiz oldukları ilan edi

lir. Şimdi baba saldırıya uğrar. Özgün kontrat babanın politik yaratıcı 

güç tekelinin nasıl onun elinden alınıp erkekler arasında eşit olarak 

bölüşüldüğünü anlatır. Sivil toplumda yalnızca babalar değil tüm er

kekler politik yaşam ve politik hak üretebilir. Politik yaratıcılık baba 

olma özelliğine değil, erkek olma özelliğine ainir.ı4 

Böylece La Natioıı' un (ulus) aslında kadınq. özelliklere 
sahip olmadığı ortaya çıfar. O kadınlaştırma tehdidi içeren 
biri olmayıp, cumhuıiyetçilikle uyuşmazlık göstermez. Aslında 
La Nation erkek bir annedir veya doğum yapma yetisi olan 
bir babadır. Toplumsal kontratın bu biçiminin önünü kesen 
Marie Antoinette'in vücududur çünkü Eski Rejim döneminde 
kral olabilecek kişiler doğurmuştur.ı5 

Sözleşme kuramıyla ilgili yorum yapanlar arasında Pate
man farklıdır çünh.ii Freud'u ciddiye almaktadır. Dediğine gö
re "Freud'un öyh.iileri şu gerçeği ortaya çıkarmaktadır: Anlaş
ma yapılmadan önce tartışılan konular yalnızca özgürlük de
ğil, kadınlara uygulanacak güçtür. Açıkladığı bir başka konu 
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da iki alanın [özel ve genel, cinsel ve politik] bu anlaşma ile 
yaratıldığıdır. 11 16 Ancak Marie Antoinette'in durumunda oldu
ğu gibi ensestle niye bu denli ilgilenildiği sorusunu iyi yanıt
layamamah."tadır. 

Ensest suçlaması mahkemede radikal gazeteci Jacques
Rene Heberı tarafından yapılmıştır. Hebert, devrin en popüler 
gazetesi olan, iğneJeyici yazılar yayınlayan Fere Duchesne' in 
editörüdür. Hebert mahkemeye Paris kenti avukat yardımcısı 
olarak katılmıştır ancak gazetesi kraliçeye saldırılarıyla ünlü
dür. Hebert verdiği ifadede Simon tarafından Temple Hapis
hanesi'ne çağrıldığını söylemiştir. Simon, Louis'in oğluna bak
makla görevlendirilmiş olan ayakkabıcıdır. Simon, sekiz ya
şındaki çocuğu kendi kendini tatmin ederken yakaladığını 
anlatmıştır. Böyle "ahlaksız kirliliği" nerden öğrendiğini so
runca, Louis-Charles bunu kendisine annesi ve halasının öğ
rettiğini söylemiştir. Kralın oğluna belediye başkanı ve kent 
avukatı önünde bu suçlamaları yinelettirilmiştir. Çocuk, bu iki 
kadının sık sık onu aralarına alıp birlikte uyumaya zorladığını 
da söylemiştir. Bunlardan Hebert'in çıkardığı sonuç şöyledir: 

Bu suç dolu zevkin [Fransızca joulssance sözcüğü kullanılmıştır ki bu 

sözcük aynı zamanda zevk, mülkiyet ve orgazm anlamına da gelmek

tedir] amacı yalnızca keyif almak değil, bu çocuğun vücut sağlığını 

zayıflatarak politik çikar sağlamaktır. Kadınlar bu çocuğun bir gün 

tahta çıkacağına inandıkları için, bu manevrayla sonradan onun 

ahlakı üzerinde hüküm yürütmek hakkına sahip olmak için uğraşmış

lardır. 

Bu ensest düşkünlüğünün etkileri çocuğun vücudunda 
gözlemlenmiştir; yumurtalıklarından biri yaralanmış ve sargı
Janmıştır. Hebert'in raporuna göre anasından ayrıldığından 
sonra çocuğun sağlığı düzelmiş ve güçlenmiştir.ı7 Çocuğun 
yumurtalıklarının zarar görmesinden daha güçlü bir kadınsı
laştırma gösterilebilir mi? 
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Bu suçlama çok sansasyonel olmasına rağmen mahkeme 
o�ayı fazla dikkate almamıştır. Suçlama yüzüne söylenince 
kraliçe "bir anaya yapılan böylesi bir suçlamaya" yanıt vere
cek kadar alçalmayacağını söylemiştir. 18 Fakat gazeteler olayı 
hemen yazmışlar, Jacobin Kulübü bile kısaca "ana, hala ve 
oğlan arasındaki utanç verici olaylara" değinmiş, ve "oğlanın 
damarlarında dolaşan ve her türlü tatsızlığa yol açabilecek 
olan virüsü" yermiştir. 19 Cumhuriyetçilerin kraliyet ailesinin 
çürümesiyle ilgili kaygılan şaşırtıcıdır. Bu nedenle ensest da
ha derin ve dipteki bir kaygıya işaret etmektedir. En yüzeyde
ki neden şudur: Ensest krallık ailesinin suçunun göstergele
rinden biridir. Hebert kralcılara şöyle seslenmektedir: i'Kar
deşlerinizi kimin uğruna kurban ediyorsunuz? Kanuna ne 
inancı ne saygısı olan, bir milyondan fazla insanın ölümüne 
neden olan yaşlı bir orospu uğruna! Haydutluğu, adam öldür
meyi, zinayı ve ensesti savunuyorsunuz."20 Ensestin devrimci 
söylem içinde ağırlığı yoktur, fakat Eski Rejim'in son zamanla
rında da, devrimci dönemde de politik pornografide sık sık 
enseste yer verilmiştir. ıı Bunların belki de en çarplCl örneği 

Marki de Sade'ın anlattığı baba-kız ve erkek�kız kardeş ara
sındaki ensest örnekleridir. 22 

Kraliçeye yapılan resmi ensest suçlaması, kraliçenin özel 
yaşamıyla ilgili yazılan pornografik ve yan pornografik kitap
çıkların ışığında değerlendirilmelidir. (Bu konuyla ilgili bazı 
bilgiler Saralı Maza'nın bu kitaptaki makalesinde vardır.) Suç
lama, krallık ailesinin hapse atılmasından sonraki dönemde 
yaptıklarına dayalıydı fakat suçlamayı inanılır kılan şeyler 
Devrim döneminde ve batta Eski Rejim döneminde yüzlercesi 
basılan politik pornografi kitapçıklarıydı. Revolutions de Pmis 
"kraliçenin özel yaşamındaki ahlaksızlıklar" diye başlık attı
ğında veya "d'Artois (kralın kardeşi), Fersen, Coigny ile gizli 
"otjilerden" (alem) söz ettiğinde, gazete yıllardır yeraltı yayın
larının yazdığı "kraliçenin ahlaksızlıkları" konularını okurları-
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na hatırlatnuş oluyordu . 
Kraliçenin ahlakına karşı yapılan saldırılar 1 774'te, Marie 

Antoinette'in Fransa'ya gelişinden yalnızca dört yıl sonra baş
ladı. İlk saldın sabah erken saatlerde yaptığı yürüyüşleri konu 
almaktaydı . Aynı yıl XV. Louis, çok para harcayarak Londra 
ve Arnsterdam'da basılan bir kitapçığın tüm kopyalarını top
latmaya çalıştı. Bu kitapçık kralın torunu olan, sonradan XVI. 
Louis olarak tahta çıkacak kişinin cinsel iktidarsızlığını anlat
maktaydı. 23 Çok geçmeden şarkılar ve "küçük kitapçıklar" iyi
ce açık saçık oldular ve ilk uzun ve ayrıntılı kitapçık el altın
dan basılıp piyasaya sürüldü. Bu konunun en ileri gelen uz
manı, Marie Antoinette'in çapkınlıklarını .anlatan toplam 126 
adet kitapçık derlemiştir.24 1785'teki ünlü Elmas Kolye Ola
yı'ndan önce ve o olaydan çok sonra bile kraliçenin cinsel 
kimliğini hedef alan aşağılayıcı yazılar giderek çoğalmaktay
dı. 25 

l 789'dan önce basılan kitapçıklar Antoinette hakkında ba
sılan tüm kitapçıkların sayıca yüzde onunu oluşturmasına kar
şın, bunlar sonradan basılanlar için model oluşturdu .26 Gizli 
basıldıkları için Devrim öncesi kitapçıklarını kinlln yazdığını, 
kinlln nerede, hangi tarihte bastığını bulmak oldukça zordur. 
Robert Damton, izini bulabildiği yazarların sansasyonel bası
nın kümelendiği yerlerden olduğunu saptamıştır. 27 Theve
neau de Morande ve Parades Kontu gibi yazarlar bazen kral 
için casus olarak, bazen sarayda karşı tarafın adamı olarak, 
bazen yabancı basımevleri için ama aslında hep kendi yarar
lan için çalışmışlardır. Saray üyeleriyle bağlantılar özellikle 
önemlidir, çünkü Eski Rejim dönemindeki toplumsal ağların 
ve iletişimin yoğunluğunu gösterir. En iyi bilinen kitapçıkla
dan biri olan Poıtefeui/le d'un talon rouge'un yazarı bu bağ
lantıları açıkça ortaya koyar. Soylulardan oda hizmetçilerine 
kadar zincirin tüm halkalarını, şiirlerin pazar yerinde nasıl el
den ele dolaştığını, zenaatkarların bunları nasıl saraylılara geri 
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getirdiğini, sarayWann basılanları okuyunca şaşınnış gibi yap
tıklarını adım adım anlatır, yani kraliçenin "popüler" imgeleri
nin kaynağı sokaklar değilı sarayın ta kendisidir. 

Politik pornografi kitapçıklarının basıldığı yerler Londra , 
Amsterdam veya Almanya'ydı. Fransız sansasyonel basınının 
üs olarak lnıllandığı bu yerlerde krallık çok büyük miktarlar
da paralar ödeyerek basılan kitapçıklar Fransa'ya ulaşmadan 
satın alıp imha etmekteydi. Hatta yurt dışında yaşamayı göze 
alan sansasyonel basın mensupları için bu çok para getiren 
bir işti çünkü gizli ajanlar ve basımevi sahipleri inanılmaz pa
ralar kazanmakta ve yazarlarla işbirliği yapmaktaydı. 29 
1782'de Memoires secrets adlı yayın organı yeni basılan Essais 
bistorlqıtes adlı yayına hükümetin tepkisini şöyle duyurmak
taydı: 

Kraliçe hakkında yazılan iftiralar ve buna benzer yayınlar hükümeti 

bu konuda önlem almaya ve para harcamaya yönelcmiştir. Bu çok 

tatsız bir durumdur. Olayın kaynağına inilmiş ve yabancı hükürneıle

rin yardımı istenmiştir. Hollanda ve Alrnanya'nın tüm şüpheli bası

mevlerinde aramalar yapılmış; bu tür malzemeye el konmuştur. Mal

larını satmak üzere Fransa'ya gelen yayıncı ve kitapçılardan bazıları 

tutuklanmış ve büyük cezalar ödemek zorunda bırakılmıştır.30 

Tüm önlemlere karşın pek çok kitapçık . Fransa'ya sokul
muştur. 1783'te pek çok yasak kitabın yanısıra Essais btstori
ques sur la vie de Marie Antotnette adlı kitapçıktan 534 adedi 
Bastille Hapishanesi'nde resmi görevlilerce yok edilmiştir. 31 

Marie Antoinette'e karşı yapılan suçlamaların çoğu Devrim 
öncesi kitapçıklarda zaten vardı. 1783'te lanetlenen Portefeuil
le d'un talon rouge klasik onsekizinci yüzyıl tarzı olan "basım
cının önsüzü " ile. başlamaktadır. Basımcı, önsÖzde biıinin Pa
lais-Royal'dan geçerken bir dosya bulduğundan söz etmekte
dir. (Palais-Royal ünlü fuhuş ve kumar yuvasıdır; kralın kuze
ni Orleans Dükü'nün de malikanesidir. El altından basılan ki-
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tapçıkların çoğunun parasının Orleans Düh.ii tarafından öden
diği varsayılmaktadır.) Dosyanın içinde Fransız Akademi üye
si Mösyö de la H'-ya gönderilmek üzere paketlenmiş el yaz
ması bir kitap bulunmuştur. Kitap şöyle söze başlamaktadır: 
"Siz aklınızı kaçırmış olmalısınız; azizim La H-! Duyduğuma 
göre Versailles'daki rezilliklerin tarihini yazmak istiyormuşsu
nuz." Kitapta, bir süre sonra herkesin diline düşecek olan 
savlar ortaya atılmaktadır: Marie Antoinette ile Polignac Düşe
si arasında ve Madam Balbi arasında aşk ilişkisi vardır. Krali
çeyi ilgilendiren tek erkek d'Aıtois Kontu'dur. Bu sert suçla
malar kitapçıkta yer alan, sarayı ve bakanlan hedef alan genel 
suçlamaların ancak bir bölümünü olu.ştui:maktadır. Saraylılar
dan söz ederken yazar şöyle demektedir: "Siz iğrenç bir ırksı
nız. Tüm özelliklerinizi maymunlar ve yılanlar gibi kişiliğiniz
den alıyorsunuz.1132 

Kısa ve komik bir kitap olan Amoım; de Charlot et de Toi
nette benzer temaları incelemektedir, ancak şiir formunda ya
zılmıştır. Bu eser bütünüyle kraliçeyi, d'Artois Kontu'nu ve 
sonradan l 792'de Eylül Kıyımının en ünlü kurbanı olacak 
Lamballe Prensesi'ni konu almaktadır. Marie Antoinette'in 
kralın iktidarsızlığı nedeniyle lezbiyenliğe yöneldiği vurgulan
maktadır. Sonra da kralın erkek kardeşinirı tadına bakar. 33 

1789 basım tarihli, 146 sayfalık Essai bisto1ique sur la vie 
de Marle A ntoinette, 1781'deki ilk basılışmdan beri pek çok 
kez isim değiştirmişti. 34 Bu eserde kraliçeye karşı sergilenen 
kişisel kin devrimci dönem pornografi kitapçıklarının tipik bir 
örneğidir. Marie 'Antoinette'i hedef alan en ayrıntılı eser olan 
Essai btstorlque, kraliçenin görüşlerini sözde onun ağzından 
aktarır gibi yapmaktadır: "En büyük barbarlıkla ezdiğim halk 
şimdi ölümümü istemektedir." Marie Antoinette kendini şöyle 
tanımlamaktadır: "Barbar kraliçe, zina yapan eş, ahlaksız ka
dın, rezilliğe ve suça bulaşffilŞ kişi."  Aynca daha önce basılan 
kitapçıklarda kendisini hedef alan suçlamaları da ayrıntılarıyla 
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anlatmaktadır. Lezbiyenliğinin kaynağını Avusturya sarayı ola
rak göstermekte, prensler ve ünlü soylularla arasında geçen 
aşk maceralarını sayıp dökmektedir. Suçlamalar arasında bir 
yenisi _de yer almaktadır: 1789'un başlarında ölen veliahtı da 
kraliçe zehirlemiştir. Kitabın bir başka özelliği de kendisinden 
sonra yazılacak olan kitapçıkların tarzını ilk h.llllanan eser ol
masıdır. Kraliçenin kendi ağzından çılgınca çarpan kalpler ve 
zevk çığlıkları anlatılmış , araya da politik ahlakla ilgili ve kra
liçenin kendini yerdiği bölümler serpiştirilmiştir. Kralla kraliçe 
arasındaki tezat, özellikle "kralın saf, içten aşkını nasıl kötüye 
kullandım" diye anlatılan bölümlerde çok çarpıcıdır. Kraliçe 
aristokrasinin soysuz eğilimlerini temsil edebilir, fakat henüz 
tümüyle krallığı simgelememektedir. 

1789'da Devrimin başlamasıyla sellerin önünü kesen setler 
ortadan kalktı ve kraliçeye saldıran kitapçıkların sayısı hızla 
arttı . Bunlar çeşitli formlardaydı: Şarkılar, öyküler,_ yaşam öy
küleri (Essai btstorlque gibi), itiraflar ve tiyatro eserleri. Bazı
ları yalnızca pornografik olup politik içeriği olmayan kitapçık
lardı. ömeğir1 16 sayfalık Le Godmicbe royal (Krallığın yapay 
cinsel organı) Junon (kraliçe) ile Hebee'nin (ya Polignac Dü
şesi, ya da Lamballe Prensesi) öyküsünü anlatmaktadır. Junon 
evde doyuma ulaşamadığından yakınmakta , çantasından ya
pay bir erkek cinsel organı çıkararak "bu kutlu icadı manastı
ra borçluyuz" demektedir. Arkadaşı da ona inanılmaz büyük
lükte ve tatta penisler bulmaya söz vermektedir. 36 İki yıl son
ra basılan ve daha ayrıntılı pornografi iÇeren Fureurs uterines 
de Marie-Antoinette, femme de Lbufs A.-v7 adlı eserdeki renkli 
gravürler, iktidarsız kralın yerine d'Artois'nın ve Polignac'ın 
geçtiğini göstermektedir. 37 

Marie Antoinette kitapçıkları politik pornografi üretiminde 
genel bir eğilimi yansıtmaktadır: Bu konuda yazılan kitapçık
ların sayısı 1774'ten 1788'e kadar sürekli artmış, 1789'dan son
ra ise tam bir patlama olmuştur. Bu düşmanlığın tek hedefi 
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kraliçe olmamıştır; 1789'dan önce "özel yaşamı" hedef alan ki
tapçıklar pek çok saraylı için türetilmiştir. 1789'dan sonra ise 
Lafayette'den Robespierre'e kadar pek çok devrimci politikacı 
için aynı tür yayınlar yapılmıştır. Aristokratlar i_ktidarsız, 
ahlaksız ve cinsel hastalıklı olarak gösterilmiştir. Bu tür yayın
larda eşcinsellik, iktidarsızlığa benzer bir suçlama olarak kul
lanılmış, papazlar ve aristokratların şalıSında Eski Rejim'in ko
kuşmuşluğunu gözler önüne sermek için araç olarak görül
müştür. Cinsel sapkınlık, politik çürümeyle el ele yol almış
tır. 38 Pornografik kitapçıkların 1789'dan sonra böyle hızla ço
ğalması, politik pornografinin "gerçek" politik katılımdan yok
sun politik h.-ültürlere bir ek olarak algılanamayacağını göster
mektedir. Katılım önemli ölçüde arttığında özellikle sansür 
edilmemiş gazete ve kitapçıklar patlama yapınca politikanın 
da.düzeyinin yükseldiği gözlemlenmemiştir.39 

Marie Antoinette, bu tür saldırıların en çok yeğlediği he
defti. Hem onunla ilgili çok fazla kitapçık üretilmişti, hem de 
en saldırgan kitapçıklar onun hakkında yazılmıştı. Henri d'Al
meras, yalnızca Essais historiques adlı eserin yirmi binle otuz 
bin arası satış yaptığını belirtmekteydi.40 1789 yılı hem üreti
len kitapçık sayısında, hem de yazıların tonunda bir dönüm 
noktası.olmuştur. 1789 öncesi kitapçıkları kirli öykülerin gizli
ce anlatılmasıdır; 1789 sonrasında kitapçıkların di\i bilinçli 
olarak daha yaygın bir kitleye yöneliktir. Kamuoyu artık yal
nızca saray öyh.-ülerini basılı eserlerden "duyınakla" kalmayıp, 
çürümeyi artık "görebilmektedir" de. Essai bistotjquein 1789 
Fransız baskısında kullanılan birinci tekil şahıs anlatım, bu 
tekniğin' güzel bir örneğidir. 

Ahlaka aykırı gravürler ve bunların birinci tekil şahıs isim
leri de aynı etkiyi yaratmıştır. Örnek olarak, uzun isimli Marie 
Antoinette'in Yaşamı adlı eser ve bunu takip eden ikinci ve 
üçüncü ciltler gösterilebilir. Bu gravürlerde Marie Antoinette 
akla gelebilecek her türlü insanla sevişirken gösterilmektedir: 
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İlk sevgilisi olduğu söylenen bir Alman subayıyla, yaşlı XV. 
Louis ile, iktidarsız XVI. Louis ile, d'Artois Kontu'yla, çeşitli 
kadınlarla (bakınız Fig. 5.2), iki kadın ve bir erkekten oluşan 
gruplarla, Altın Kolye Olayı'nda adı geçen Kardinal de Roban 
ile, Barnave ile ve diğerleriyle. Gravür altlarındaki resimler 
bazen birinci tekil şahıs (örneğin, Guemenee Prensesi şöyle 
der: "Tanrılar aşkına! Ne heyecan! Ah! Ruhum uçuyor! Duygu
larımı ifade edecek sözcüklerim yok!"), bazen de üçüncü tekil 
şahıstır (d'Artois Kontu şöyle der: "Ağla, sızla Louis! Etkin ol
mayan gücün ateş gibi karını çileden çıkarıyor"). Her iki du
rumda da etki aynıdır: Eylem tiyatro sahnesinden sunuluyor-
1muşcasına okur aynı anda hem gizlice gö.zleyen biri, hem de 
ahliki açıdan yargılayan durumuna sokulur. Pornografinin 
politik etkisi bu en açık saçık eserde bile açıktır. ikinci ve 
üçüncü ciltlerde pornografik gravürlerle aristokrasinin planla
dığı politik darbeleri gösteren gravürler iç içe geçmiştir. Bun
ların arasında Tuileries Sarayı'na yapılan saldın ve xvı .. Lou
is'nin kızıl özgürlük şapkası giyip kraliçe ve son oğlu veliaht 
prensle birlikte ülkenin sağlığına kadeh kaldırdığı ilginç gra
Vür de bulunmaktadır. 41 

Kitapçıkların halkın ilgisini çektiği kesindir çünkü pornog
rafik olmayan politik kitapçıklarda, "popüler" gazetelerde, 
"popüler dernekler" tarafından yazılmış başvurularda ve mah
keme kayıtlarında sürekli yinelenen kalıplaŞmış ifadeler bu
lunmaktadır. 1789 tarihli Essai historique' de Marie Antoinet
te, Catherine de Medecis'ye, Agrippina'ya ve Messalina'ya 
benzetilmektedir. Kısa süre sonra bu benzetmeler standart 
olur ve kalıp halinde yinelenmeye başlar. Aynı benzetmeler 
daha da genişletilerek ilginç bir politik kitapçık olan Les Crl
mes des retnes de France' da yayınlanır. Kitabın yazarı Louise 
de Keralio isimli bir kadın olmasına rağmen kitap basımcı Lo
uis Prudhomme imzasıyla yayınlarur.42 "İkinci yıl" tarihli "dü
zeltilmiş ve genişletilmiş" basım, zaten uzun olan 1791 baskı-
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sına bir de mahkeme ve ceı.alandırılma bölümleri eklenmiş 
olarak çıkar.43 Kitapçık pornografik değildir; genel polipk 
suçlamalara fon oluşturması için kraliçenin yaptığı "ah
laksızlıklara" şöyle bir değinmektedir. Keralio, Fransa kraliçe
lerinin tarihini gözden geçirmekte, özellikle de çözülme te
masını vurgulamaktadır: "Baştan çıkarıp ortada bırakmalar, 
akıl çelen ve sadakat:Sizlikle sonuçlanan okşamalar, yalancı 
gözyaşları, sahte üzüntüler, 

Figür 5.2: Marie Antoineue hizmetçilerinden biriyle. 
(isimsiz, .la Vie prlvtfe, B!blioıheque Naliona!e) 
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çeşitli anlamlara çekilebilecek yakarışlar11 (s. 2). Fransa krali
çelerinin silahları bunlardı (Rousseau, tüm kadınların silahları
nın bunlar olduğunu söyler) .  Yazar, Louis Capet'nin karısını 
anlatırken kraliçenin kadın ve erkek olmak üzere pek çok 
sevgilisi olduğundan söz eder. Ancak kraliçenin 11özei suçları
nın" üzerinden hızla geçerek kamu suçlarını ayrınulı anlatma
ya yönelir. Marie Antoinette " tüm entrikaların ruhu, tüm giili 
işlerin meıkezi, tüm bu korkunç işlerin başlangıcı" (s. 440) sa
yılıyordu . 11Politik bir tarantula" olarak tanımlanan kraliçe "bu 
pis böceğe benziyordu. Karanlıkta ince ağlar ören bu pis ya
ratığın tuzağına deneyimsiz sinekler düşer, o da bunlarla bes
lenirdi11 (s. 445-6). Bir sonraki sayfada kraliçe bir kez kana alı
şıp artık doymak bilmeyen bir dişi kaplana benzetilmekteydi. 
Tüm bunlar kitabın en başındaki resmin altında yazanları 
doğrula,maktaydı: "Kraliçenin asası önünde alçalan halk I şe
refsizdir ve hak eder zincirlerini." 

Daha kısa ve sıradan politik kitapçıklar pornografik edebi
yaun kullandığı temaları alıp dolaysız olarak politik amaçları 
için kullandılar. Örneğin 1 792'de ortaya çıkan bir dizi kitap
çıkta derhal cezalandırılmayı hak eden politik düşmanların 
bir listesi yayınlandı. Kitapçıkların arkalarına konan eklerde 
"kraliçenin ahlaksızca ilişkiler yaşadığı" tüm kişilerin listesi 
bulunmaktaydı. Bu kic:ıpçıklarda kraliçe lçhı şu tanımlamalar 
kullanılmaktaydı: "Kötü kız, kötü eş, kötü ana, kötü kraliçe, 
her açıdan bir canavar.1144 

Cinsel kabahaiıardan hayvan imgelerine geçiş kraliçeyi ta
nımlayan pek çok "popüler11 eleştirinin tipik: özelliğiydi. Pere 
Ducbesne Cl 791) adlı eserde Hebert'in kullandığr Fredegond 
ve Medecis benzetmeleri htnüz masum sayılabilek bir bağlam 
içerisindeydi. Bu yazarın kullanmaktan en çok hoşlandığı ya
pı kraliçeyle yüz yüze konuşuyonnuşcasına ona akıl verdiği 
metinlerdi.45 1792'ye gelindiğinde kraliçe artık 11Madam Veto" 
olmuştu. Krallık da deyrildiğine göre Hebert artık sık sık 
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"krallık hayvanat bahçesinden" söz eder olmuştu. Hapiste 
olan kraliçeden "dişi maymun",  kraldan ise "domuz" diye söz 
edilmekteydi. Özellikle renkli sahnelerden birinde Pere Duc
hesne, sihirli bir yüzük kullanarak Polignac Düşesi kılığına gi
rer ve kraliçenin hücresine dalar. Eski kraliçe i\endini dostu
nun kollarına atarak karşı devrimin başarılı olacağıni umdu
ğunu söyler.46 Kocası öldürüldükten sonra kraliçeye karşı di
le getirilen düşmanlık duygulan giderek artar. Marie Antoinet
te artık "dişi kurt" ve · "Avusturyalı dişi kaplan" olmuştur. Yar
gılanması sırasında Hebert kraliçenin. kıyma yapılıp ezme ha
line getirilmesini, döktüğü kanları ancak böyle ödeyebileceği
ni söyler. 47 

Yerel militanlar da benzeri konuşmalar yapmaktadırlar. 
Kraliçeyi öldürdüğü için Konseyi kutlayan bir mektupta po
püler Rozoy Derneği kraliçeden şöyle söz etmektedir: "Fran
sızların kanına doymayan bu dişi kaplan kötülüklerle dolu 
yüreği tüm suçların tohumlarını taşıyan bu Messalina! İğrenç 
ünü sonsuza dek yok olsun."  Popüler Garlin Derneği ise kra
liçeden "Fransızlar'ı parçalayan yırtıcı panter, gözeneklerinden 
baldırı çıplakların en saf kanı fışkıran dişi canavar" olarak söz 
etmektedir.48 Bu metinlerde kraliçenin bedeninin nasıl şekil 
değiştirdiği açıkça görülmektedir. Önceleri ahlaksızlık ve dü
zensizlikle suçlanan bu beden şimdi tehlikeli canavara, kur
naz örümceğe, Fransızlar'ın kanını emen vampire dönüşmüş
tür. 

Pek çok yazı ve ifadede açıkça veya üstü örtülü olarak 
belirtilen yaygın bir endişe de soy araştırmalarıyla ilgilidir. Ör
neğin, 1789 sonrası yayınlanan kitapçıklar, kralın çocuklarının 
gerçek babalarının saptanmasıyla ilgili bir takıntının var oldu
ğunu göstermektedir. (Çocukların kralın kardeşi d'Arcois Kon
tu'ndan olduğu sık belirtilmektedir.) Bu tür soy araştırmaları
na çok yer veren Pere Ducbesne, güya kraliçenin yapuğı gizli 
bir planı açığa çıkannaktadır. Bu gizli plana göre, kraliçe veli-



ı6o Erotizm ve Politika 

aht prense çok benzeyen bir çocuğu büyütmektedir ve günü 
geldiğinde bu çocuk veliahtın yerini alacakur. 49 Buradaki son 
suçlama ensesttir. Yargılama sırasında ensest suçlaması krali
çenin oğluyla sınırlı kalmıştır. Ancak kitapçık edebiy

,
atında 

ensest suçlamaları arasında kralın erkek kardeşi, kralın büyük 
babası XV. Louis ve kraliçenin öz babası bulunmaktadır. Öz 
babası Marie Antoinette'e "ensest tutlnısunu, zevklerin en iğ
rencini" öğretmiştir. Bunlar da "Fransızlar'a karşı nefreti, eş ve 
analık görevlerinden tiksinmeyi, kısacası insanı azgın hayvan 
düzeyine indiren her şeyi beraberinde getirmiştir" .50 Çarpık 
cinsellik en yakın şekilde hayvanlaşmayla ilişkilendirilmiştir. 

Aşırı cinsellik, ensest, veliaht prensi zehirleme çabaları , 
veliahun yerine sahte birini geçirme planları, tüm bu suçla
malar kraliçenin kamu alanını işgal etmesiyle ilgili en ileri dü
zeyde endişeleri yansıtmaktadır. Rousseau, salon kadınlarının 
"haremindeki erkekleri kendinden bile daha çok kadınlaştıra
cağını" ciddi bir tehlike olarak sunmuştur. Buna kıyasla radi
kal militan Louise de Keralio "kraliçe olan kadının cinsiyet 
değiştirdiğini" belirterek okurlarını uyanr.5ı Dolayısıyla krali
çe Devrimi takip eden dönemde cinsiyet sınırlarının dağılaca
ğı yolundaki korkunun simgesi ve kurbanı olmuştur. Törensel 
şiddeti incelediği ve tartışmaya yol açan eserinde Rene Girard 
"törensel krizi" bir toplumda günah keçisi arayışına yol açan 
kriz olarak tanımlamakta ve törensel krizi cinsel farklılıkların 
kaybolmasından korkmakla ilişkilendirmektedir: "Törensel 
krizin etkilerinden biri erkeklerin kadmla{iması ve kadınların 
da erkekleşmesidir. 1 152 Toplumun sağduyu sınırlarını yeniden 
kurmak için bir günah keçisi seçilir. Burada Girard'dan söz 
etmemin nedeni Fransız Devrimi'nin onun törensel kriz kalı
bına aynen uyduğunu belirtmek, veya Girard'ın teorisine ay
nen katıldığımı söylemek değildir. Zaten Devrim de kriz dö
neminde bir tek günah keçisine yönelmiş değildir. Devrim 
süresince sürekli olarak yeni kurban arayışları olmuş, sanki 
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toplum tek bir günah keçisinde (örneğin kral veya kraliçe) 
karar kılamayacak kadar kendini tanımaz davranmıştır. Fakat 
tilin bunlara rağmen Girard1ın yoğun kriz döneminde toplu
mun cinsiyet farklarının ortadan kalkmasından korktuğu gö
rüşü çok yerindedir. Çünkü bu görüş 1793 sonbaharında olu
şan garip cinsiyet saldırısı olaylarına ıŞık tutmaktadır. 

Devrim sırasında cinsel farklılıkların ortadan kalkacağı yo
lundaki korkuların kanıtı oldukça yaygındır. Kraliçenin 16 
Ekim 1793'te öldürülmesinden yalnızca iki hafta sonra Kon
sey kadınların politikaya katılımını, özellikle de Devrimci 
Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'ni tartıştı. Jakoben Konsey 
üyesi Fabre d'Eglantine'in suçlamaları ilginçti : "Bu kulüpler ai
le analarının, aile ile kızlarının, kardeşleriyle ilgilenen kızların 
bir araya gelmesinden oluşmamakta, macera düşkünü, serse
ri, özgürlüğü seçmiş amazonlardan oluşmaktadır."53 Konsey 
üyesi Amar, Konsey Genel Güvenlik Komitesi adına söz alıp 
kadınlan kamu alanından uzak tutmanın gerekliliğirıi resmen 
açıkladı: 

Kadının kaderi, doğasr gereği özel işler için yaratılmış olmaktır. Bu 

toplumun genel düieni gereğidir. Bu toplumsal düzen kadınla· erkek 
· arasındaki farkların bir sonucudur. Her cins kendine uygun amaçlar 

içindir . . .  Erkek güçlü ve diridir; doğuştan enerjik, cesur ve atılgandır ... 

Kadınlar genelde yüksek fikirlere ve ciddi düşüncelere uygun yapıda 

değildir. Eski çağlarda doğal korkaklığı ve utangaçlığı nedeniyle .aile

nin dışına çıkamamış olan kadınların Fransız Cumhuriyeti'nde politik 

toplanıılara katılmasını istiyor musunuz? 

"Doğal düzeni" yepiden kurmak ve kadınların aile kimliğirı
den sıyrılıp "özgürleşmesini" örilemek için konsey üyeleri bü
yük bir ciddiyetle tüm kadın kulüplerini yasakladılar. 

İki hafta sonra bir grup kadının Paris kenti konseyine kır
mızı şapkalar giyip gelmesine tepki olarak ünlü radikal sözcü 
(ve kent görevlisi) Chaumette şöyle konuştu: 



162 Erotizm ve Politika 

Bir kadının kendini erkekleştirmeye çalışması rüın doğa yasalarına ay
kırıdır. Bu sapık kadınların, bu erkekleşmiş kadınların özgürlüğün 
simgesini kirletmek amacıyla pazarlarda kırmızı şapkayla dolaştığını 
Konseye hatırlatırım . . .  Cinsiyet değiştirmek ne zamandan beri serbest? 
Ne zamandan beri kadınların ev işlerini, çocuklarının beşiklerini terk 
edip kamu alanlarına, galerilerde nutuk atmaya, senatoya gelmeleri 
kabul edilmekte? 

Chaumette konuşmasının bundan sonraki bölümünde dinleyi
cilere "küstah" Olympe de Gouges ile "tepeden bakan" Ma
dam Roland'ın "kendilerini cumhuriyeti yönetebilecek güçte 
gördüklerini ve felakete koştuklarını" hatırlatır.54 

Marie Antoinette, Devrimci Cumhuriyetçi Kadınlar Derne
ği üyeleriyle, Madam Roland veya Olympe de Gouges ile iş
birliği içinde değildi. Bu kadınlar kraliçenin politik düşmanla
rıydı. Fakat, Louise de. Keralio'nun da öğrendiği gibi, insanın 
politik düşmanı bile, eğer kadınsa, benzer politik sınırlamaları 
paylaşabiliyordu . Keralio'nun kendisi de kraliçeye saldıran 
"dölyolu canavarlarının" etkisi altında olmakla suçlandı. Kitap 
bastırarak Keralio da kamu alanına girmiş oluyordu . Kera
lio'yu yerenler bu ünlü olma hevesini onun çirkinliğine ve er
keklere çekici gelmemesine yormaktaydı. 55 Dorinda Out
ram'ın belirttiği gibi, Fransız Devrimi'nde etkin rol üstlenmek 
isteyen kadınlar kendilerini kapsamlı bir ikilem içinde buldu
lar: Erdem, devlet yöneticisini iki farklı kadere biçen iki uc� 
keskin kılıçtı. Kadın olmak ile erkek olmak farklı kaderleri 
birlikte getirmekteydi. Erkek erdemi, politikanın kamuya açık 
dünyasına katılmak demekti. Kadın erdemi ise ailenin özel 
dünyasına çekilmek demekti. Çağın en ileri gelen kadınları 
bile bu bölünmeyi kabullenmek zorundaydı. Madam Roland 
bu bölünmeyi şöyle kabullenmekteydi: "Bu rolün benim cin
siyetime uygunluğunu biliyordum ve bu rolden hiç ayrılma
dım.1156 Fakat sonunda yine de yanlışlığını yaşamıyla ödedi 
çünkü başkaları onun kamu alanına katılmaktan çekinmesini 
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yeterli düzeyde bulmamıştı. 
Kadın ve erkek erdemi arasındaki fark bu bakış açısından 

okunduğunda kraliçeyle ilgili yazı ve söylevler cumhuriyetçi
lerin yönetimlerinin temelleriyle ilgili endişelerini ortaya koy
maktadır. Amaçlan yalnızca bir karşı devrimciyi cezalandır
mak değildi. Anaları her türlü kamu etkinliğinden ayırmak, 
aynı zamanda da yeni bir politik yapılanma doğurmak istiyor
lardı. Bunu sağlamak için Eski Rejim'in kurduğu yöneten aile
politik sistem bağını yok etmek zorundaydılar. BU' bağ eski 
yöneticilerin bedenleri ile krallığın mistik yönü arasında da 
bulunmaktaydı. Sözün kısası, ataerkil babayı da, anayı da öl
dürmek zorundaydılar. 

İşin ilginç yönü, babanın öldürülmesi olayında yerme, 
aşağılama yoktu. Gerçi Hebert kral için "domuz, canavar, sar
hoş" demişti ancak bu tür aşağılamalar çok seyrek görüldü. 
Eski krala "boynuzlu" demek, Marie Antoinette'e yapılan sayı
sız aşağılamayla kıyaslanacak gibi değildi.57 Resmi görevliler 
kralın öldürülmesiyle ilgili hiçbir yorum yapmamayı yeğledi
ler. gazetelerde yer alan haberler resmi ve kendine gem vu
ran bir dil h.'Ullanmaktaydı. Olay günü kralın öldürülmesiyle 
görevli sorumlulardan birinin Jakoben Kulübü'nde yaptığı ko
nuşma olayın ruhunu yansıtmaktadır: "Louis Capet borcunu 
ödemiştir; artık bundan daha fazla söz etmeyelim." Ölüm sah
nesini gösteren madalyon ve resimlerden çoğu Fransa dışın
dan gelmiş olup karşı devrimcilerin amacına hizmet etmek 
için kullarulmıştır.58 Devrimcilerin

' 
kralla ilgili suskunluğu, 

kralın erkek gücünü ve devlet başkanlığı gücünü temsil ettiği 
yolundaki inancı yansıtmaktadır. Amaç gücün ataerkil kayna
ğını öldürmek, fakat erkekliği korumak 've cumhuriyetçi idare 
ile sürdürmektir. 

Cumhuriyetçilerin "erdem" ideali, benzer yapıdakilerin 
toplumsal birlih.1:eliğine dayanmaktaydı. Bu ideal erkekler ara
sında kardeşlik temeline dayanmakta , kadınlar ev. çevrelerine 
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kısıtlanmaktaydı. Toplumsal yaşamdaki erdem "erkeklik" ge

rektirmekte, "erkeklik" ise aristokrat bozulmayı reddetmeyi ve 

kadınları kamu alanına sokmamayı gerektirmekteydi. Marie 

Antoinette'in pek çok bedeni, yeni dünyanın bu bakış açısın

daki üçlemeye hizmet etti. Cumhuriyetçi erkekler Kraliçeyi ve 

temsil ettiği değerleri reddederek birbirleriyle olan bağlarını 

güçlendirebildiler. Kraliçe cumhuriyet özgürlüğünün kadın 

ikonuydu ve onu ikonlaştıran dışlanmasıydı. Kraliçe aynı za

manda kraliyet ailesinin ayrıcalıklarını kullanarak özel bir gü

ce sahip olmuştu; başka kadınlar da aynı tür heveslere ka

pılmasın diye kraliçe örnek olarak kullanıldı. Cumhuriyetçi 

erkekler, daha doğrusu "binı,derler", kralı devirmiş, onun pe

lerinini sahiplenmişlerdi; kadınların aynı yolu takip etmele

rini de istemiyorlardı. Kadın-erkek farklılıkları alanındaki 

bu gizli ve çoğunlukla bilinçsiz oynanan dramda Marie An

toinette'in bedeni buhranlı ve rahatsız bir rol oynadı. Fransız 

geleneğine göre Marie Antoinette'in bedenleri hiçbir zaman 

kutsal olamazdı fakat kendi çaplarında oldukça güçlü oldu

lar. 
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Başka bir proje üzerinde çalışırken, Keralio'nun yazarlığını doğrulayan 
bir saldırıya rastladım. Yazan belli olmayan kitapçıkta şu ifade yer almak
taydı: 

Matmazel de Keralio. Çirkin ve daha şimdiden adetten kesilmiş; Devrim 
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nin açık saçık gazetesinde rezil Prudhomme hesabına çalıŞarak yaşamını 
utanılacak şekilde sürdürüyordu. I.es crlmes des relnes de France adlı ki
tap, Keralio'nun utancını olduğu kadar kötümser çirkinliğini de doruk 
noktasına vardırdı. 
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Accepte par · l'escave Louis XVI, le 14 sepıembre 1791, [Paris: Chez Le Petiı et 
Guillemard, 1792D. 
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cak Toumeux basım tarihi olarak 1792'yi vermekte). 
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6 Toplumsal Beden: 
juliette'in ôyküsühde 

Kargaşa ve 
Tören 

Lucieiıne Frappier-Mazur 

Sade'ın anlattığı otji (grup sevişmesi) sahnelerindeki tö
rensellik pek çok kez anlatılmış, tanımlanmış ve yorumlan-

, mışur, Ancak bu sahneler toplumsal simgeler açısından ince
lenmemiştir. Sade'ın düşleriyle ilgili olması ve bu nedenle de 
içerik olarak Sade'ın ruhunu yansıtmasına rağmen, bu sahne
lerin içerdiği vahşet toplumun uyguladığı olağandışı cezalar 
ve baskılarla iç içedir. Eski Rejim döneminin aristokratların
dan olan Sade dine aykırı, vahşi ve cinsellik ağırlıklı ·işlere yö
nelmiş ve toplum tarafından cezalandırılmıştır. Sade'ın şiddeti, 
Devrim öncesi yılların politik havası içinde bazı şeylere kişi
sel tepkisini oluşturur: Yetki belgelerinin mantıksızlığına du
yulan tepki, ölüm cezasına çarptırılmasına ve hapse aülmasi
na duyduğu tepki ve sonraları da Terör ve İmparatorluk dö
nemlerinde yeniden hapsedilmesine duyduğu tepki. Sade'ın 
bedeninde duyumsadığı yalnızca cinsel zevklerinin kırık dö
kük gerçekleşmesinden çok ötededir. Yaşadığı toplumsal çal
kantılar, 1789'dan sonra ona uygulanan gerçek sefalet, birbiri 
ardına gelen politik rejimler ve ona çektirdiği e ziyetler, zor 
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dayanılır fiziksel koşullar Sade'ı şekillendirdi. Ona bunca sı
kıntıyı çektiren toplumsal durum Sade'ın fiziksel ve ahlaki 
dertlerini belirleyici oldu. Bunların bazısına tepkisini psikoso
matik olarak, çok kilo alarak ve başka rahatsızlıklara yakala
narak gösterdi. Yazmak ona kişisel ve toplumsal çifte gerçek
liği temsil etme olanağı sağladı. Yarattığı orji sahnelerinin tö
renselliği aracılığıyla bu sıkıntıların üstesinden gelmeye çaba
ladı. 

Bireysel ve kolektif ritüeller "geçmiş deneyimleri .yeniden 
şekillend4meyi" amaçlar. ı Bu "zorunlu olanı arzulanana" çe
virmektir.2 Victor Tumer, düşlerde olduğu gibi törensel sim
gelerde de "birbirinin karşıtı iki eğilim arasında bir uyuşma" 
olduğunu söylemektedir. Bu uyuşma "toplumsal kontrol" ile 
"bu kontrolün yıkımına yol açabilecek içsel ve evrensel insan 
dürtülerinden113 söz etmektedir. Bu uyuşma ve arabuluculuk 
işlevine rağmen bazı törenlerin son derece şiddetli olduğunu 
bilmekteyiz. Sade'ın yarattığı fanteziler de ılımlı olmamakla 
birlikte, düzenli ve metotlu olinalan nedeniyle törensel bir ya
pı kazannuşlardır. Bu törensel yapı, hem kişisel hem de top
lumsal düzeyde gerçeği yan yana yaşatma çabasına işaret 
eder. Ayrıca Sade için gerçeklik ilkesi politik ve topluma] zo
runluluklarla son derece karıŞmı.ştır. Bu nedenle, Sade'ın ar
zularıyla dış sınırlamalar arasındaki büyük uçurum, hem onun 
fantezilerinin şiddetini, hem de bunların aşın törenselleştiril
melerini açıklar. Ve Sade'daki bu törensel simgesellik bize 
onun sosyopolitik gerçeği ve kişisel ruh durumunu anlatır. 
Tumer'a göre törensel simge iki kutuplaşmış anlamlandırma
ya işaret etmektedir: Bunlardan biri ideolojik, diğeri ise duyu
larla ilgili olandır. İdeolojik olan toplumsal ve ahlaki düzene, 
ikincisi ise doğal ve fizyolojik düzene aittir. İkincisinin, yani 
duyularla ilgili olan kutup, simgenin dış biçimini en çok andı
randır.4 Sade'ın anlattığı orji sahnelerinin güçlü törenselliği, 
ve yaşam, ölüm ve toplumu sorgulaması nedeniyle roman ge-
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nelde erotik beden ile toplumsal beden arasındaki koşutluğa 
izin verir. 

Sade'da törenin etkisi, orji sahnelerindeki kargaşa ve belir
sizliği düzene sokmaktır. Sade simgesinin ikili önemi de bura
da yatar: Bir yandaki tören protokolüyle diğer yandaki saflık 
kuralının çiğnenmesi ve şiddeti birleştirir. Böylece Eski Rejim 
döneminin katı kurallarla yapılaşmış toplumunu ve karşıtını 
yeniden.yaratır. Bu arada kartezyen benlik ve içgüdüsel arzu 
gücü de ortaya çıkar. Marcel Mauss'tan esinlenen Mary Doug
las, gücün toplumsal coğrafyasını çizerken, bedenin uzamın
da şekillenmesini anlatır: 

İnsan bedeni hep toplumun bir imgesi olarak ele alınmıştır. Bedenin 
hangi yönünü ele alsanız mutlaka toplumsal bir boyutuna rastlanır. 
Bedendeki delikler toplumsal giriş ve çıkışları, kaçış yollarını ve istila
ları akla getirir. Toplumsal sınırları koruma endişesi yoksa bedensel 
sınırlar endişesi de yoktur. Kafayla ayaklar arasındaki, beyin ve cinsel 
organlar, ağız ve anüs arasındaki ilişki, hiyerarşi kalıplarını açıklamak 
için kullanılır. Bu nedenle beden komro!ünün toplumsal kontrolü ifa
de ettiğini savunuyorum. Tören sırasında bedensel kontrolün bir ke
nara itilmesi, ifade edilen toplumsal deneyimin gerektirdiklerini orta
ya koymaktadır. 5 

Ayhı şekilde, Sade orjilerinin kalıplan ve kişileri hem cinsel 
simgeler olarak, hem de erotik bedenle toplumsal beden ara
sındaki benzerliklere dikkat çekilerek çqzümlenebilir. Bu kişi 
ve kalıplan özetlemek yerine, otji sahnelerinde cinsel hiyerar
şiyi h.-uran ve bu sahnelerin söylemini oluşturan kişi ve kalıp
lar üzerinde yoğunlaşacağım. Kadının çok değişken bir simge 
olduğunu göstereceğiriı. Otji sahneleri ve söylem kadını bir
yandan cinsel ve toplumsal bir tehlike olarak, bir yandan da 
başka toplumsal tehlikelerin simgesi olarak göstermektedir. 
Bu gösterilenler güç ilişkileri sorununun etrafında dönmekte, 
ve Sade'ın diğer simgeleri gibi, düzensizliğe çağrıyla düzene 
çağrı arasında titreşmektedir. 
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Sade'ın eserlerinde cinsel hiyerarşi toplumsal hiyerarşideki 
güç ilişkilerini temsil ediyorsa, bunun nedeni Sade'ın 11güç11 

kavramını cinsel enerjiyle tanımlamasıdır. Peş peşe orjilerin 
yapıldığı bu evren gerçek toplumu tam olarak tanımlamayı 
amaçlamaz. Bu fanrazi toplum Sade'ın öznel rasarımı olup 
üzerinde istediği değişiklikleri yapar. Düş ürünü olan baş kişi 
toplumdaki sosyoekonomik olguları son derece keskin bir bi
çimde kavrar. Hatta denebilir ki Sade'ıh dehasının belirleyici 
özelliğini bu çılgın türetmelerle gerçekçi görüşlerin birbiriyle 
etkileşimi oluşturur. Bu ikili yaklaşımdan daha önce söz edil
mekle birlikte nasıl yaratıldığı yeterince incelenmemiştir. 

Bu incelemenin bir başka yerinde cinsel farklılığın ters 
cinsel ilişkiye, kadınlığın yok edilmesine ve özellikle de ka
dın doğurganlığının reddedilmesine dayandırıldığını savun
maktayım. Bir tanesi orji sahnesindeki bir kişi, diğeri ise bir 
tema; fakat her ikisi de erkeğin gücünü kabul ettirmesini açı
ğa çıkartmakta . Sade'da bir erkeğin erkek modeli olarak kul
lanılması, yani başlı başına bir model olması, fallik-anal* sim
gelerden elde edilir. Sonuç olarak da erkek-kadın hiyerarşisi
ne varılır. Kadın cinsel simgelerini baskı altına alarak, Sade 
bu tür bir hiyerarşiye dikkat çekmektedir. Aynı tür hiyerarşi 
genel olarak köle-efendi ve kurban-kıyıcı hiyerarşisine uy
makla birlikte her durumda tıpatıp aynısı değildir. 

Kadın geleneksel olarak çifte toplumsal statüye sahiptir. 
Cinsiyeti ve toplumsal sınıfı olmak üzere iki ayrı tanıma uyar. 
Kadın olmak nedeniyle ikinci sınıftır fakat ayrıcalıklı bir top
lumsal sınıftansa bu açıdan üst düzey sayılır. Bu belirsizlik 
kadını iç çekişmeleri olan tüm hiyerarşik sistem için kusursuz 
bir modele dönüştürür. Zaten değişim süreci içindeki toplum
lar da böyle iç çekişmeler yaşar. Önce Sade'ın kadınların ne 
tür tehlike işareti olduğunu açıklamaya çalışacağım. Bu tehli
keler hem cinsel, hem de toplumsaldır ve kadının diğer tehli-

Fallık: erkek cinsel organıyla ilgi!� ana!: dışkı boşaltım deliği. 
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keli sınıfları simgelemesine izin verir. Sonra da ideal bir hiye
rarşik düzeni anlatmaya çalışan metindeki düşlenen çözümle
ri inceleyeceğim. En son olarak da Sade1ın erotik simgelerinin 
ne anlama geldiğini belirteceğim. 

TEHLİKELİ OLANIN KADINSILAŞTIRILMIŞ TEMSİLİ 

Toplumsal ve cinsel ilişkilerde iç çarpışmalar kesin hatlar
la tanımlanan toplumsal bir hiyerarşiyi önlemektedir. Bu özel
likle Sade'ın yaşadığı dönemde böyleydi. Sade1ın toplumsal 
tablolarında kendisiyle mücadele eden bir sınıf görülür ki bu 
Sade'ın kendi toplumsal sınıfıdır. Bu tabloyu daha da zorlaştı
ran bir olgu vardır: Güç için mücadele ederken burjuvazi teh
likeli bir rakip sınıf oluşturmuştur. Devrimden sonra bu mü
cadele tüm topluma yayılmıştır. Burjuvazi yaygın desteğine 
güvenerek asil sınıfı yerinden söküp atmış, bu arada da fakir 
sınıfların sırtından geçinmenin çağdaş temellerini güçlendir
miştir. Bu durumun Sade'ın dünyasına uyarlanmış halini dü
şünürsek, 1be St01y of jultette adlı öyküde efendilerin birleşik 
kardeşliğinin bile kendi aralarında rekabete düştüğünü ve iki 
erkek kardeşin birbirine hızla düşman olduğunu görürüz. No
irceuil, yerine geçme niyetiyle Saint-Fond'u öldürtür. Önce sı
kıntı çekilmesine karşın bu niyet sonunda gerçekleşir. Bu ek 
gelişme sistemin ne kadar tahmin edilemez olduğunu, ne ka
dar tutarsız olduğunu göstennektedir. Bu tür saray devrimleri 
Sade'da kural dışı değil, oldukça sıradandır. Bunlar asil sınıfın 
iç çekişmelerini büyütmekte , krallık dönemi ve sonrasının 
güç uğruna çevrilen entrikalarını -ve toplumsal rekabeti gös
termektedir. 

Onsekizinci yüzyıl toplumunda ayrıcalıklı sınıf kadınlan 
ataerkil ilkelerle çatışmadan büyük bir özerklik kullanabilir
lerdi. Zengin burjuva ve asil sınıfın kızlan toprağın bölünme-
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sini önlemek ve en büyük erkek çocuğa geçmesini sağlamak 
için ya manastırlara kapatılır, ya da ailesinin düzenlediği bir 
evliliğe zorlanırdı. Fakat evlendikten sonra canlarının istediği 
gibi yaşarlar, yüksek toplumsal sınıfa ait olmanın keyfini çıka
rırlardı. Salon hanımefendileri veya güçlü erkeklerin danıştığı 
metresler olarak güçlü bir etkiye sahip olurlardı. Ancak bu et
ki bireysel bir temele dayanmaktaydı. 

Bu karmaşık, çapraşık ve iç içe geçmiş çekişmeler ve top
lumsal dip akıntıları Sade'ın romanının yapısını oluşturur. Er
keklerin kadınlara gösterdiği (Clairwil'in de erkeklere göster
diği) şiddetli düşmanlık, toplumun her katmanında görülen 
şiddetli sınıf rekabetine aynen benzemektedir. Mary Doug
las'ın sözlerini kullanmak gerekirse, kadın ve erkek arasında
ki ilişkiler "yoğun rekabet yaşayan toplumsal sistemleri etkile
yen gerilimlerin ağırlığını taşımak zorundadır" , Bu durumlar
da erkek ilkelerinin üstünlüğünü vurgulamak sanki daha da 
gereklidir çünkü erkek ilkeleri "kadın tarafından incitilmekte
dir". Toplumsal düzeyi erkeğinkine eşit bile olsa orji kurbanı 
kadınlar; kadın olarak erkekten daha aşağıda bir toplumsal sı
nıfa aittir. Bu nedenle de aristokratın gözünde baş kaldıran ve 
düşman bir sınıftandır. Sonuç olarak "cinsel ilişkiler, erkeğin 
kendini cinsel eşi tarafından tehdit edilen biri gibi gördüğü, 
düşmanlar arasında geçen bir çekişme niteliğirıe bürünmekte
dir". 6 

Bu görüşün sonucu, kadının kirlilik olarak temsil edilme
sidir. Mary Douglas'a göre kadın ve kirlilik arasındaki bu iliş
ki güç yapısının ciddi bir tehdit karşısında kaldığı toplumsal 
ilişkilerin cinsel betimlemelerinde ortaya çıkmaktadır? Sade 
orjilerinin her ayrıntısında sürekli görülen kirlilik, kadın-top
lum ikili ilişkisi açısından incelenmemiştir. Orjiyi anlatan söy
lemin iğrenmeyi yadsımak için dallandmlıp budaklandınldığı 
doğrudur. Aynı zamanda eski, çirkin ve değersiz nesneler, 
çapkınların dumura uğramış duygularına canlılık getirdiği için 
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övülür. Ancak iğrencin yadsınması, iğrenme duygusunu cin
sel isteğe dönüştüıür ve sürekli kirlilik yaratır. Tbe St01y of ]u

ltette' de bu savı kanıtlayan bir bölüm bulunmaktadır. Suç 
Dostları Demeği'nin yeni başkanı Belmore ilk konuşmasında 
kadın vücudunu en iğrenç şekilde anlatır: 

Kız mı? Mutlaka leş gibi kokuyordur. Bir gün kokmaz.sa başka bir gün 
kokar. lağım çukurunun karşısına geçip heveslenmeye değer mi? 
Yoksa kadın mı? Kabul ediyorum, başkasının anığı bazen bir anlığına 
iştahımızı kabarıır. Ama ya aşk? Kadında tapınılacak ne var ki? İçin
den bir düzine çocuk çıkan koca bir kalıp. Kalbinin bu hakimini ço
cuk doğururken getir gözünün önüne. Mutluluğun tanımı sandığın o 
delikten şekilsiz, yapışkan, pis etler fırladığını gör. Bir kere de soy ru
hunun bu tanrıçasını. Başını döndüren şu iki kısa� çarpık baldır mı? 
Yoksa baldırların üstündeki pis, kokuşmuş yarık mı? Belki de düş gü
cünü ateşleyen o baldırların üstüne dalga dalga yayılan katlanmış ön
lüktür? Yahut da göbeğe kadar sarkan şu iki yağlı et parçaları? Belki 
de madalyonun arka yüzünü canın çekiyordur. Şu iki sarı, gevşek et 
yığınının arasındaki morannış deliği arzuluyorsundur. Bunlardan zevk 
almak için kendini alçaltıp, en aptal hayvandan daha alt düzeye ini
yorsun ... Fakat ben yanılıyorum. Seni çeken bunlar değil. Seni esjr 
alan çok daha güzel özellikler! Sahtekar ve yalancı bir kişilik, sürekli 
aldatmacalar, bu tiz kedi sesi, ya da bu orospuluk ve ahlakçılık. 
(Çünkü kadınlar bu iki kutuptan hiç ayrılmazlar). Bu iftira .. ., bu körü 
ruhluluk . . .  , bu çekememezlik . . .  , bu yüzeysellik.8 

Burada öznel bir yan olmakla birlikte bu sert eleştiri öyle
sine yaygın bir söylemden kaynaklanmaktadır ki, amacın bi
raz. da alay etmek olduğu göz ardı edilemez. Son bölüm, Or
taçağ dini söyleminde var olan ahlak kalıplarını çok abartılı 
bir biçimde kullanır. Zaten bu söylem de kirlilik motifini çok 
sık kullanmıştır. Ahlaki ve fiziksel kirlenme birbirini tamamla
yan temalar olarak, saldırının gücü olarak yeniden kullanıl
mıştır. Her iki durumda da, hem toplumsal hem cinsel guç 
tehdit altındadır. Douglas'a göre, toplumsal kargaşa olgusu 
"güçlü ve etkili pislik ve tehlike simgeleriyle" ortaya konmuş-
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tur.9 Törensel simgelerin iki yönlü önemi göz önüne alınırsa, 
iki noktayı vurgulamak gerekir: Birincisi, Sade'ın açıkça belirt
tiği arzu ve iğrenme duygulan cinsel tehdit olarak algılanmalı
dır. Bu duyulan ilgilendiren kutuptur. İkincisi, bu tehdit, Dev
rim öncesi ve sonrası toplumundaki kargaşa ve çatışmalarla 
iyice pekişmiştir, ki bu da ideolojiyi ilgilendiren kutuptur. Tbe 
Stmy of ]uliette adlı eserde öyk.-ü, söylem ve cinsel simgeler, 
kurbanların hem arzu hem iğrenme uyandıran nesneler ola
rak gösterilmesini dönemin erkek-kadın ve sınıf çatışmalarıyla 
eş değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Sade bu çatışmaları 
orji sahnelerinde daima güç ilişkileri olarak sunmuştur. 

Sade çözümleri de daima cinsellik aracılığıyla önerir. Eğer 
iğrenme sürekli arzulamaya yol açıyorsa bunun nedeni orji 
sahnelerinin ütopik dünyasında kadının şiddetle köleleştiril
mesi ve böylece temsil ettiği t�hdidin ortadan kaldırılmasıdır. 
Mary Douglas'a göre "erkek üstünlüğü toplumsal düzenleme
nin merkez ilkesi kabul edilip hiç çekinmeden ve fiziksel bas
kı yöntemi olarak uygulandığında, cinsellik kirlenmesi inanç
ları pek fazla gelişemez". ıo Bu noktadan bakıldığında, orjide
ki kurbanların tamamen boyunduruk altına alınıp baş eğdiril
mesi hem iğrenmeyi önleyecek, hem de kirlenme riskini orta
dan kaldıracaktır. Çatışmalara ideal çözüm de bu olacaktır. 
Ancak, kirlenme yine gerçekleşecek' ve bu tehdit hep far ola
caktır. 

KURBAl"\J"/KIYICI VE KADIN/ERKEK İKİLEMİNDEKİ 
HİYERARŞİ 

Batı geleneğinde antik dönemden beri var olan ve erkek 
eşcinselliğini heteroseksüelliğin ü zerinde tutan bir kültürel 
akım bulunmaktadır, Antik dönemde örgütlenmiş bir kadın 
eşcinselliği (ve özel yaşamdaki lezbiyenlik) vardır fakat yal-
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ruzca törensel ve dinsel formdadır. Buna kıyasla erkek eşcin
sel kardeşlik örgütleri hem dinsel, hem de dünyevi fonnlarda 
var olmuşlardır. Bu örgütler eşcinsel ilişkiyle erkekler arası 
toplumsal birlikteliği kaynaştırmış, kadınlara kapılannı açma
mışlardır. Plato'nun Symposium adlı eserinde yiyecek ve ka
dınlara duyulan sevgi sıradan ve geçici zevkler arasında sayıl
mış, şarap sevgisi ve oglanlara duyulan sevgiden daha alt dü
zeyde tutulmuştur. Şölen konuşmalarından, yani "logos 
sympotikos"dan11 sonra sıra şaraba ve oğlanlara gelmiştir. Sa
de'ın eserlerinde de "hem eşcinsellik, hem heteroseksüellik" 
kullanılmış, ancak erkekler arası cinsel ilişkinin "üstünlüğü" 
sürekli vurgulanmıştır. 12 "Fransızlar, cumhuriyetçi olmak isti
yorsanız bir gayret daha gösterin" derken, Sade, Yunan ve 
Roma örneklerini akla getirmek istemekteydi. Bir başka ese
rinde şöyle demektedir: "Keşfedildiğinde tüm Amerika kıra
sında böyle eğilimleri olan insanlar bulunmaktaydı. 1 113 Sade 
kadın eşcinselliğini de övmekte, ancak bu eylemi kadınlan 
güç noktalarından ve yapılarından uzak tutmak için bir araç 
olarak görmektedir. 

Kadın-erkek tanımlarındaki kargaşaya ek olarak, kullanı
lan cinsel simgeler de kadın ve erkeğin eşitsizliğini vurgula
makta ve düzensizliğin olduğu yerde düzerı yerine geçmek
teydi. Saint-Fond erkek despotizminin ve erkek cinsel organı
nın üstünlüğünü en belirgin şekilde ortaya koyar. Böylece en 
fazla toplumsal güçle en fazla cinsel enerjiyi birleştirir. Büyü
leyici güzelliği, fiziksel sağlığı ve diri erkekliği otokrat gücün 
kusursuzluğunu kanıtlar. Saint-Fond bu gücün hem modeli, 
hem de sözcüsüdür.14 Saint-Fond'u� ahlak açısından ikizi 
olan Noirceı.iil güç isteğinden söz etmekte ve kendi grubunun 
aynntılannı müthiş bir birleştiriciliği olan erkek cinsel organı
na benzeterek tasarlamaktadır. Kendi organını görmek bile 
Noirceuil'yi kendine tapma krizlerine sokmakta, Juliene'i de 
bu çılgınlığa katılmaya çağırmaktadır: "Dünyada onun için fe-
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da etmeyeceğim hiçbir nesne yok: O benim için Tann. Al o 
senin olsun, Juliette. Tap buna, bu despot organa. Kokulu 
baharatlar yak bu muhteşem Tann'ya. Onu tüm dünyanın 
tapması için ortaya çıkarmak istiyorum" (8: 180). Juliette 
"pek çok eylemin asıl amacı olan" bu organı hayranlıkla in
celer, ancak diğerlerinin katılımı olmadan bu törende ken
dini kapıp koyvermemeye dikkat eder. Çünkü Noirceu
il'nin "tutkuları" erkek cinsel organında toplaruruş olduğu için 
"mercekten geçip tek noktada odaklanmış güneş ışığı gibi 
merceğin altındaki nesneyi hemen yakarlar" (8: 181). Çoğu 
kez olduğu gibi, komik uzaklaşma Sade'ın eserlerindeki 
gülmeceyi tanımlar, fakat öne sürdüğü savın önemini 
azaltmaz.15 

Baş tacı edilen ve bayraklaşan bu birliktelik şekilsiz kadı
nın katılımıyla güçlenir. Bu kadın törende dengeyi sağlayan 
diğer unsurdur. Suç Dostları Demeği'nin yasasında yer alan 
altıncı madde hiçbir kimliği olmaması istenen kadınların nasıl 
davranması gerektiğini şöyl� anlatmaktadır: 

Bir kadının hiçbir zaman kendine ait bir kimliği olamaz. Hoşuna git
mek istediği, çıkarı olduğu kişinin kimliğini ustaca ödünç almalıdır. 
Ya kendi tutkusunun peşine düşmelidir, ya da arzularının. Yine de 
rutkulannı doyuracak her türlü suç için ayıracak enerjisi olmasına dik
kat etmelidir (8: 416). 

Enerji tabii ki önemlidir çünh."ii kadın k�ndi tutkularına hizmet 
ederken erkeklerin tutkularına da hizmet eder. Sade bir dav
ranış biçimi tarif etmekle yetinmekte, kimlik sorununa hiç iliş
memekte, bu konu gereksizmiş gibi davranmaktadır. Kadın, 
erotik davranışlarıyla düşük toplumsal sınıfının gerektirdiği 
düzeye terk edilmektedir. Bu toplumsal aşağılanma kadının 
veya hiyerarşik olarak alt düzeyde sayılan herhangi bir gru
bun "karakterinin olmamasını" zorunlu kılmaktadır. Pornogra
fik bir metin olan Margot la Ravaudeuse adlı eserde -ki belki 
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Sade bu noktada bu eseri hatırlamıştır- profesyonel fahişeye 
benzeri öğütler verilmektedir: "Kendine ait bir kişiliği olma
sın. Sevgilisinin kişiliğini incelesin ve kendi kişiliğiymişcesine 
benimsesin.11 ı6 Sade'ın romanı pornografik romanla erkek 
cinsel organının üstünlüğü söylemini birletirdiği için, farklı bir 
hiciv içermektedir. 

Ancak kadının şiddete başvurması tehlikelidir. Bu tehlike 
her an erkeğe yönelebilir. Tehlikeyi ortadan kaldırmak için 
kadının statüsünün düşük olduğunu belirtmek yeterli değildir. 
Sade'ın savunduğu saldırganlık, zevk arayışının ötesinde ne
denler içerir. Sade'ın cellatları ve kıyıcıları, kurbanı daima 
düşman olarak görür ve kadın kurbanları açıkça yeğler. Kadı
nı yeğlenen hedef haline getiren birkaç öğe vardır. Eser sa
distçe zevki, kadının hem üreme organlarının, hem de or
gazm olmasını sağlayan organlarının yok edilmesi olgusuyla 
bağdaştırmakta, böylece kadının zevk alması yıkıma uğratıl
maktadır. Okur bir süre sonra sürekli yinelenen ve erkeği ha
kim konumda gösteren bu azgın felsefeyi ezberlemektedir: 
Kadın "düzülmek için vardır" , zayıflığı erkekte ezme duygusu
nu kamçılar, "bir köleyle insanın kansı arasında" hiçbir fark 
yoktur (9: 247). 

Kıyıcı-kurban ve efendi-köle hiyerarşilerinin geleneksel 
erkek�kadın hiyerarşisini model alarak yapılandığını söylemek 
abartılı olmaz. Aynı ezen-ezilen ilişkisi net ve basitleştirilmiş 
bir biçimde bu ilişkilerde de görülmektedir. Tabii erkek kur
banlar da vardır ama bunlar sayıca çok azdır ve ezilen kadın 
asıl prototiptir.ı7 Borchamps'ın özyaşam öyküsünün ayrıntıla
rından ' biri, kadınc(kurban)-köle dengesinin hem toplumsal, 
hem de cinsel boyutlarını açıklamaya yetecektir. Borchamps, 
Gürcistan'ı gezerken "iki güzel kız" satın alır. Fakat yanındaki 
adamlardan biri "muhteşem bir Gürcü delikanlı ile iki genç 
Yunan erkek köleyi" yeğler. Borchamps, Tifüs kentinde "en 
önemli ticaret kaynağının kadınlar" olduğunu belirtir. "Burada 
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kadınlar açıkta satılmakta, hayvan pazarı gibi kadın pazarları 
var, Asya'nın ve İstanbul'un haremleri için . . .  Dünyada fahişe 
pazarlamasının böyle belirgin olduğu başka bir ülke yoktur" 
(9: 294). Fuhuş ve köleligi yan yana koyarak Gürcü köylüle
rin asillere kadın yetiştirmek için nasıl baskı altında olduğu
nu, buna karşılık asillerin de hem kız, hem erkek çocuklarını 
prense nasıl peşkeş çektiklerini anlatmaktadır: "Bu nasıl bir 
çelişki: Kendi köylülerini köle olarak kullanan asiller, mevki 
ve para elde etmek uğruna prensin kölesi olmaktalar. Başarıyı 
kesinleştirmek için kız ve erkek çocuklarını küçücük yaşta 
prensin yatağına soh.-uyorlar" (9: 294). Borchamps'ın "çe�işki" 
diye adlandırdığı olgu aslında bu kölelik ve fuhuş döngüsü
nün asıl mantığını anlatmaktadır. Bu olgu belli bir toplumsal 
gerçeğe dayanmaktadır. Bu gerçeğin çelişkileri ortadan yok 
olmakta ve kusursuz bir mantık belirmektedir. Acımasızlık ve 
her şeyin satılabilir olması otokratik idare şekillerinin kaçınıl
maz etmenleridir. Bu etmenler toplumun her katmanına yan
sır. Yine de Sade'ın yaşadığı toplumda haksızlık bazen düzel
tilir, yetenek ve beceri takdir edilirdi. Hıristiyan ideolojisi, ya
sa ve felsefe tüm insanların bir ruhu, hakları ve düşünme ye
tileri �lduğunu kabul ederdi. Ancak burada bazı kısıtlamalar 
söz konusuydu. Bu nedenle, dış dünyadaki temel çelişki şuy
du: Kadınlar, toplumsal alışveriş döngüsü içinde birer mal 
olarak işlem göm1ekteydi, fakat köle düzeyine inmemişlerdi. 
Sade, bu köle düzeyine indirgeme işlemini tamamlamakta, 
böylece resme berraklık kazandımraktadır. Böyle yaparak da 
toplumsal adaletsizliği ve kokuşmayı hafifletecek her şeyi si
lip atmaktadır. Haklan çiğnenen ve sömürülen tüm gruplara 
aynı şekilde davranan güç mekanizmalarını çözümlemektedir. 
Sömürü ve ezme ilkelerini tüm yalınlığıyla ortaya koyarak ka
dınlara reva görülen aşağılık konumun önemini, toplumsal 
gerekliliğini ve keyfiliğini açığa çıkarmaktadır. Borchamps'ın 
öyküsünü örnekleyici kılan da budur. Kadınlan fuhuşa iten 
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kadın-erkek hiyerarşisi ve orjideki kıyıcı-kurban ilişkisi, Sa

de'ın romanında toplumu oluşturan efendi-köle ilişkilerinin 

en göze çarpan motifleridir. 

Bu çalışmayı Sade'ın erotik simgeleri ve toplumsal ve poli

tik gücü erotik veya cinsel güce bağlamasının sonuçlarını tar

tışarak bitirmek istiyorum. Sade eşitsizliğin sürdürülmesinde 

zenginlik ve rütbenin etkisine değinmekle birlikte, toplumsal 

eşitsizliğin en belirgin nedeni olarak cinsel ve doğal eşitsizliği 

göstermektedir. Toplumsal ve doğal eşitsizliği birbirine eş gi

bi gösterirken, yarattığı sahnelerde ve söyleminde toplumsal 

ve cinsel despotizmi birbirine kaynaştırmıştır. Bu çifte indir

gemenin sonucu olarak orji toplumsal ilişkilerin bir modeli 

veya yansıması olmuştur. Aynı zamanda cinsel ve toplumsal 

despotizm haklı gösterilmiştir: Eğer tüm politik sistemler des

potizm eğilimine takılıp tökezliyorsa, demek ki bu eğilim 

hem insanın doğası gereğidir, hem de önlenemez. Saint

Fond'un Juliette'e açıkladığı da aynen bu görüştür: "Tüm er

keklerin despotluğa eğilimi vardır; doğanın içimizde uyandır

dığı ilk tuth.'U budur" (8: 305). Orji sırasında cinsel açıdan des

potluk yapmak toplumsal despotluğu da ortaya çıkarmakta� 

dır: "Paylaşılan her güç zayıflar: Bu kabul edilmiş bir gerçek

tir. Sana zevk veren nesneye sen de zevk vermeyi dene: Bir 

de bakarsın sen zararlı çıkmışsın: Dünyada cinsel zevRten da

ha bencil bir tuth.'U yoktur" (8: 257). 
Cinsel despotizm çoğunlukla erkeklere ait bir özellikse, 

Juliette'in özel durumu bize şu gerçeği açıklamaktadır: Kadın

erkek hiyerarşisinin asıl dayanak noh."tası güçtür ve Sade için 

bu güç toplumsalı aşıp karşısındaki kişiyi ezmeye yönelik· bir 

güçtür. Clairwil, Juliette veya la Durand isimli kadınlar o'rjiyi 

yönetmeye kalktıklarında kadın-erkek hiyerarşisi tersine çev

rilir. Ancak bu kadınlar yalnızca orjide yer alan erkekler ken

dilerinden daha alt toplumsal sınıftansa yönetici olabilirler; 

kendileriyle aynı toplumsal düzeyde olan ve bu nedenle ka-
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dınlara cinsel açıdan hükmedebilecek erkeklerin olduğu 
gruplarda hiçbir zaman yönetici olamazlar. Bir başka açıdan 
bakıldığında ise bu üç kadın çapkının kendileriyle aynı top
lumsal düzeyde, hatta daha üstün olan kadınlan harcamakta 
hiç duraksamadıklarını görürüz. Aşağıdaki önemli konuşma 
erkeklerin sarsılmaz üstünlüğünü hiç sorgulamadan, cinsel ve 
toplumsal bağımlılık arasındaki karmaşık ilişkiyi tanımlamak
tadır: 

(Juliette): Bir kadın olarak kendimi ait olduğum yere koyuyorum. Ba
ğımlılık kaderim, biliyorur.1. '"iayır, kesin bağımlılık değil. 
(Noirceul): Sahip olduğun servet, aklın ve kişiliğin seni bu kölelikten 
koparıp yükseltiyor. Bu gruba kadın-eş-fahişe giriyor bence. Bu 
gruplamayı yaparken doğanın yasalarına uyuyorum. Doğa yasaları 
da, gördüğün gibi, kadının ancak sürünmesine izin veriyor. Akıl, ye
tenek, zengirılik ve destek, doğanın kadın olarak yarattıklarını güçsüz 
sınıfların içinden söküp yükseltiy()r,. (Toplumsal sınıf-kadın olma ko
şutluğuna dikkat edin.) Güçlüler sınıfına girer girmez de güçlülerin 
tüm hakları, baskı, zulüm, cezalandırılmamak ve tüm suçları işleme 
hakkı hemen onların olur. Benimle ve benim dostlarımla kadın ve 
köle olmanı, diğer hepsiyle bir despot olmanı· istiyorum ... Ve bu an
dan itibaren sana gereken her aracı vereceğime yemin ederim (8: 
201). 

Açıkça görülüyor ki, Sade toplumsal koşullanmanın rolü
nü göz önüne almakta ve doğuştan gelen özelliklere "akıl, 
yetenek" gibi etmenlerin ayrıcalık kattığını kabul etmektedir. 
Fakat buna rağmen doğadan kaynaklanan bir cinsel eksikliği 
hiç göz ardı etmemektedir. Bu öyle bir aşağılanma getirmek
tedir ki köle, eş ve fabtşe rolleri kadın olarak doğmuş olmanın 
toplumsal sonuçlan olmaktadır. 

Sade hiçbir zaman tümüyle eşitlikçi bir toplum gösterme
diği gibi, Juliette'le efendileri arasında da özdeşlikler göster
memiştir. Noirceuil ve Saint-Fond büyük politik güçlerini do
ğuştan taşıdıkları özelliklere olduğu kadar doğal güçlerine de 
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borçludurlar. Kötülükler dünyasında yaşamalarına karşın, ka

tıksız toplumsal ve cinsel güç kurabilmiş olmalannı da bu do
ğal güçlerine borçludurlar. Orjinin cinsel hiyerarşisi despotluk 
idealinin modelini oluşturmayı sürdürmektedir. 

Bu sistem içindeki en tutarlı fikir "uçların hiyerarşisi" fikri

dir. '1ouissance" (sözcük Fransızca'da hem 'kullanma',  hem 
'zevk' , hem de 'orgazm' anlamına gelmektedir) güç kullana

rak elde edilir. Sade'ı eleştiren bir yazar onun "baslo altında 
tutulmuş erotizmi" açığa çıkardığını, bu erotizmin eşitsizliği 
kabullenilir hale getirdiğini, d'Holbach ve Voltaire'de de ben
zeri konular olduğunu söylemektedir: Toplumsal eşitsizlik do
ğadan kaynaklanır ve -bunu yalnızca Sade söylemektedir
"bu eşitsizliği bilmek 'jouissance' ile sonuçlanır". 18 Açıkça gö

rülmektedir ki, güç isteğiyle zevk isteğini birbirinden ayrıştır
dığımızda, ağır basan güç isteğidir. Çünkü toplumsal ve cinsel 
alanların ortak öğesi güçtür. Dardignia'nın dediği gibi Sade'ın 
yarattığı kişilerde "başkalarının bedenleri üzerinde katıksız 
güç h.'Urma isteği, özellikle de 'aşağılık' olduğu düşünülen ki
şilerin yaşamlarının, efendilerin zevki için hiçe sayılması" çok 
görülmekteydi. 19 Son hesaplaşmada güç kurma isteği her şe
yin üzerindedir. 
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7 "Yeni Kadın" 
Ondokuzuncu Yüzyıl Sonu Fransa'sında 

Feminizm ve Bezeme (DekoratiO Sanatları 

Debora Silvennan 

"Ondokuzuncu yüzyıl sonu" anlamına gelen 11fin-de-siecle1' 
(yüzyıl sonu) terimin(duyduğumuzda genelde Birinci Dünya 
Savaşı öncesi kokuşmuş kiiltür gelir. Gözlerimizin önünde ye
ni keşfedilmiş içgüdusel bilinçdışı enerjilerin yönlendirdiği 
tehlikeli "femme fıı.tale11• canlanır. Gustav Klimt'in Pal/as Atbe
na (1898) (Fig. 7. 1) adlı eseri, bu /emme fatale prototipini 
canlandıran bir imgedir. Resimdeki kadın bilinçdışını, cinsel
lik tepkilerinin patlayıcı gücünün ipini koparıp coşmasını 
göstermektedir. Politik düzen ve uygarca erdemlerin klasik 
Tanrıçası olan Athena bu tabloda yıkıcı bir cinsel savaşçıya 
dönüştürülmüştür. Yılanı çağrışuran kalkanına bürünmüştür 
ve geleneksel, kanatlı Nike yerine çağdaş olduğu hemen an
laşılan çıplak b.ir kızı elinde tutmaktadır.1 Fransa'da şeytani 
ve yıkıcı kadın imgeleri uçup gitmiştir; 1880'lerde simgesel re
sim ve edebiyatta kullanılan korkunç /emme fatale' ler, 
l890'larda yok olmuş, Avusturya ve. Almanya gibi politik ve 
ruhbilimsel açıdan patlamaya hazır bölgelere göç etmiştir. 
1900 yılında açılan sergi için Albert Besnard'ın Petit Palais'nin 

femme fatale: Uğursuz, öldüren kadın. 
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tavanına yaptığı resim, Klimt'in dehşet saçan Atenası'yla çar
pıcı bir zıtlık oluşturur (Fig. 7.2). Bu resimde Fransız Devri
mi'nin özgürlük mirası ve cumhuriyetin geleneksel simgesi 
olan Marianne politikadan arındırılmış ve erotik bir hale so
kulmuştur. Daha önceki dönemlerde kırmızı rengi Marianne 
figürüyle bağdaştırmak uçuk devrimci radikalizmi olarak yo
rumlanabilirdi .  Bu resimde kırmızı, Marianne'ın şeffaf giysisini 
oluşturmaktadır. Onlarca yıldır radikal çağrışımları nedeniyle 
kullanılmayan kırmızı Firikya şapkası, bu iç gıcıklayıcı giyim 
tarzının kusursuz tamamlayıcısı olarak yeniden ortaya çık
maktadır. 1900 yılının Marianne'ı gökyüzüne zıplamakta, ya
nında çocuğa benzeyen bir figür bulunmaktadır. Doğayla bü
tünleşmiş ve anaçtır; cinselliği açıktır: Bu üçlü özelliğin ondo
kuzuncu yüzyil sonu Fransası'nda son derece çekici bir J.u1.n
şım olduğunu göreceğiz. 

1890'ların Fransız yazar zanaatkar ve ressamları kadın ve
rimliliğini ve ev içi dekorasyonlanndaki samimi havayı övmek 
Ve yüceltmek için birbirleriyle yarıştılar. 1880'lerde simgecile
rin kullandığı ölüm arzulayan baştan çıkarıcı kadın figürleri 
yerlerini Natürizm akımının yücelttiği verimli ve yaşam vereri 
kadın güçlerine bıraktı. Natürizm 1893'te başlayan, organik 
uyum ve kadını dünyanın en güzel ve yararlı araçları olarak 
yücelten bir şiir akımıydı. 2 Hem avantgarde dünyasından 
hem de akademiden görsel sanatlarla uğraşanlar bir araya ge
lerek "analığın yüceliği" ve içselleştirilmiş kadınlık imgelerini 
ön plana çıkardılar. Örneğin Nabis'in yenilikçi ressamları, ki 
bunl<tra " intimistçiler" de denirdi, simgesel "femme fatale" sa
mimi bir "femme feconde"a (doğurgan kadın) dönüştürmüş
ler, bunu yaparken de duvarlara ve cam panolara zarif ve do
yurucu bir iç mekan huzuru yansıtmışlardır. Ressam ve baskı 
ustası Eugene Carriere 1889'dan sona kendini "intimites" de
nen imgelerin üretimine verdi. Caniere'nin tüm sanatsal eser
leri tek bir tema üzerine çeşitlemelerdi: Ana ve çocukların te-
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Figür 7.1 Gusıav Klimı, PallasAtbena, 1898. 

mel bağları. Tahra oymacL ve seramikçi Jean Dampr, 1892 ser
gisinde "Ananın Öpücüğü" isimli bir büstü Carriere'nin "Ana
lık" adlı eseriyle yan yana sergiledi. Dampt'ın en tarunnuş ve 
sevilen eseri olan, tahta ve fildişinden üretilmiş üç parçalı bir 
paravandır. "Yuvada Barış'' isimli (Fig. 7.3) bu parça 1900 Pa
ris Sergisi'nde Bezeme Sanatları Pavyonunun en ortasında 
sergilenmiştir. Dampt bu eserinde kadını yuvasının sunağında 
tahta otummş şekilde, ayaklarının dibine yatmış , sadakatin 
temsilcisi oları bir köpekle göstem1iştir. Kadının elinde bir asa 
vardır. Bu asayla Klimt'in gösterdiği "içgüdü derinliklerinin 
patlamalarını" yönetmek yerine, yuvanın mutluluğunu, yani 
"yuvada barışı" yönetmektedir. 
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Figür 7.2 Alben Besnard, Tavan Resmi, Petit Palais, 1900. 

Adı geçen Fransız sanatçılarırun tümü sanatla zanaatı yeni

den bütünleştirmeyi amaçlayan bir akım olan ve Art Nouveau 

ile ilişkilendirilen harekete dahildi. Fransız Art Nouveau akımı 

bağımsız bir avantgarde akımı değil, tasarım reformu için. baş

latılan resmi bir akımdır ve 1890'larda bu yeniliği başlatan ku

rumun adı Bezeme (Dekoratif) Sanatları Merkez Birliği'dir. 

Merkez Birliği, farklı bir Fransız modern biçemi bulmak 

amacıyla sanatçıları, cumhuriyetçi politikacıları ve bazı nerop

sikiyatriçileri bir araya getirmiştir. Bu kişiler modern üsluba 

oıtak bir tanım getirdiler: Aristokrat rokokonun şık organik 

yapısından etkilenen içten bir zanaat zenginliği. Bu tanım ay

nı zamanda insan vücudunun içini duyarlı bir sinirsel meka

nizma olarak tanıyan yeni bilgileri de içermekteydi.3 1890'lar

da Merkez Birliği'nin programının önemli bir bölümü iç uza-



Yeıii Kadın 

Figür 7.3 jean Dampt Yu�-:ıda Banş, 1900 ()lusee des Arts Decoratifs, Paris). 

mı dişi bir uzam olarak tanımlamaya, kadınları da modem bi
çemin yaratıcısı ve taşıyıcısı olarak yüceltmeye dayanmaktay
dı. Bu bölümde, 1890'1arda kadının kraliçe ve iç uzamlar sa
natçısı olarak kullanılmasının "femme nouvelle"e (yeni kadın) 
bir karşı çıkma olarak incelenmesi gerektiğini tartışacağım. 
Yeni kadın, bezeme nesnesi ve bezeme sanatçısı rolüne indir
genmiş kadın rolüne tehdit oluşturduğu düşünülen bir tanım
dır. Taıtışmariın başında önce 1 890'larda Fransa'da "yeni ka
dın" tehlikesine karşı duyulan yaygın endişeden söz edece-
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ğim. Sonrada Bezeme Sanatları Merkez Birliği üyelerinin "ka
dın sorununa" karşı ortaya koydukları tavırları ve, kadını evcil
leştirmek ve iç mekanlara hapis etmek için geliştirdiği prog
ram ve politikaları sunacağım. İşin ilginç yönü , kadını iç 
mekanlara mahkum eden Merkez Birliği üyelerinin birçoğu 
kadındı ve aralarında cumhuriyetçi feminizmin önemli üyeleri 
vardı. Ben bu akımın salt olumsuz, feminizme karşı bir akım 
olmadığını göstermek, Merkez Birliği'nin iç mekanı kadınsı
laştıran ınodemist programının tarihçi Karen Offen'in "cum
huriyetçi aile feminizmi" dediği akımın amaçlarıyla aynı oldu

ğunu anlatmak istiyorum. 
1 890'1ar Fransa'da orta sınıf kadınlara yasal alanda ve ça

lışma yaşanunda olanaklar açısından önemli değişiklikler geti
ren yıllar oldu. Bu değişikliklerden gerçekten etkilenen kadın 
sayısı azdı. Fakat yeni tip bir burjuva kadının yabancı ve he
men fark edilen yapısı güçlü ve farklı bir "yeni kadın" simgesi 
oluşturdu. 

"Yeni kadın" tehlikesinin halk arasında böyle yaygın ol
masına katkıda bulunan üç önemli etmen vardı. Bunlardan 
biri Fransız feminizn1inin genişlemesiydi. 1 890'lann Fransız 
feministleri arasında d'Uzes Düşesi ve Madam de Witt
Schlumberger gibi toplumda: tanınmış kişiler ve hayırseverler 
vardı. Ayrıca önemli cumhuriyetçi devlet adamı ve eğitimcile
rin kanlan ve akrabaları, örneğin Madam Jules Siegfried ve 
Madam B runschwig de aynı gruba dahildi. Bu kadınlar ve 
çevrelerindekiler "aile feminizmi" ideolojisini paylaşmakta, ai
lede ve toplumda kadın ve erkeğe paylaştırılan iş bölümünü 
kabullenmekte, bunun yanı sıra kadının evde üzerine düşen 
rolü pekiştirmek için "farklılıkta eşitlik" kavramını kullanmak
tayclı.4 "Analık" , "vatan" ve "güvenç" gibi şaşırtıcı bayraklar 
dalgalandıran Fransız feministler 1890'larda sınırlı bir reform 
için kampanya açnuşlardı.5 

Fransız feminizmi sosyalizme açıkça karşı çıkmasına kar-
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şın ve bu hareketin içindeki kadınların saygın cumhuriyetçiler 
olmalarına rağmen, bu akım hemen bir tehdit olarak algılandı 
ve sosyalistlere karşı gösterilen aşın tepkiler .feminizme de 
gösterilmeye başlandı. Feministler ve sosyalistler mülke ve ai
le kutsallığına karşı yapılan bir saldırının ortakları olarak gö
rüldü. Politikacıların aileyi sosyalist saldırgan olarak görülen
lere karşı etkin bir biçimde savundukları bir dönemde, "yeni 
kadın"ın meydan okuması özellikle tiksindiriciydi. Çünkü dış
tan sosyalist istilacılarla boğuşan aile, şimdi de içten gelen 
burjuva saldınlarıyla güçsüzleşınekteydi. 6 

"Yeni kadın" görüşüne katkıda bulunan ikinci bir etmen 
bazı Fransız kadınlarının yüksek eğitime ve profesyonel işlere 
girebilmesiydi. 1890'da ilk kez kadınlar akademisyen oldu ve 
bazı mesleklere girebildi. 1895'te fakültelerde kayıtlı 842 ka
dın vardı ve 1890'lar biterken 20 kadın doktor ve 10 kadın 
avukat okullarını bitirip mesleğe atıldılar? Sayıları az olması
na rağmen, kadınların ilk kez saygınlık sağlaran erkek mes
leklerine girmesi "yeni kadın"ın simgesel gücünü körükledi. 
1884'te yeni boşanma yasalarının yürürlüğe gim1esi yeni kadı
nın meydan okumasını daha da arttırdı; çünh.ii yeni yasalara 
göre Fransız kadını anık kocasına boşanma davası açabile
cekti.8 

Yeni kadının ortaya çıkmasına tepkileri aıttıran üçüncü et
men ise 1889'dan sonra halk a".lsında duyulan bir endişeyle 
dolaysız bağlantısından kaynaklanmaktaydı: Avrupalı komşu
larına kıyasla Fransa'da doğum oranı düşmekte ve nüfus artışı 
durağan kalmaktaydı. Yeni kadının, yani evlilik ve yuva yeri
ne eğitim ve özgürlük arayan orta sınıf kadının istekleri, "ana
lık" ve "aile" gibi soıunların özel milli ve politik önemle yüklü 
olduğu bir bağlam düzeyine çıkarıldı.9 Doğum oranındaki 
düşüş, cinsiyete dayalı iş bölümüne karşı çıkmalara darbe 
vurdu ve geleneksel aile modelinin korunmasını ulusal gii
venlik ve askeri güç konularına dönüştürdü . Bu son derece 
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elektrikli ortamda kadın kimliği ve kadın etkinliğiyle ilgi en 
ufak davranış bile tüm yapıya tehdit olarak algılandı.10 

Yeni kadın konusunda tartışmalar 1889'la 1896 arasında 
Paris basınında yaygın biçimde boy gösterdi. Aklı başında 
akademik bir yayın olan Revue des Deux Mondes' dan L'l/lust
ration' un açık saçık karikatürlerine kadar pek çok yayın or
ganında yeni kadın mesleği uğruna yuva ve aileyi reddeden, 
kadını burjuva evcilliğirün kayıt noktası olarak gösteren gele
neği altüst eden biri olarak gösterildi. Kadın için seçilen bir 
başka imge ise dev gibi bir "amazon" veya özgür.lük kazanmış 
fraklı bir "erkeklik" idi. Yeni kadın geleneksel cinsel rollerin 
tersyüz edilmesini simgeliyordu ve burjuva yaşamını düzenle
yen temel bölümleri yerinden oynatmakla tehdit eden biri 
olarak algılandı . Bu temel bölümler özel ve kamu bölünmesi, 
iş ve aile bölürunesi, üretim ve üreme bölünmesiydi. Örneğin 
Le Gr�lot' da 1896'da yer alan bir karikatürde erkekleşmiş bir 
kadının kocasını azarlamasını görmekteyiz (Fig. 7.4). Külot 
pantolon giyip hasır şapka takan ve sigara içen bu cadı, femi
nist kongresine gittiğini söylemekte ve kapıdan çıkarken ev 
temizleyen kocasına yapması gereken işleri saymaktadır. Ka
dının evden çıkışı bisikletle çabuklaştınlmıştır. Zaten bisiklet 
genellikle yeni kadının teknolojik ortağı olarak kullanılmıştır. 
Georges Valbert'in Revue des Deux Mondes' da yayınlan.-ın 
"Makineler Çağı" adlı makalesi daha ciddi bir ton k-ullanmakta 
ve büyük 1889 sergisinin açılışından bir ay sonra yayınlan
maktadır. Valbert bu makalede ok-uru iki can sıkıcı modern 
güce karşı uyam1aktadır. Bir tanesi yeni teknolojinin her şeyi 
kişiliksizleştirmesidir: Eiffel Kulesi örneğinde olduğu gibi 
standart ve önceden üretilen elemanların bir araya gelmesiyle 
oluşan demir yapılar Valbert'e kişisel yaratıcılık ve bireyselli
ğe yöneltilmiş bir tehdit gibi göıiinmekteydi. İkinci tehlike ise 
cinsiyetler arası farkların ortadan kaldırılmasıydı. Bu makine
ler çağında kadın eğitime ve mesleğe ulaşmasını daha da ge-
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nişletecek ve hem toplumsal hem fiziksel açıdan erkeğin eşiti 
olacaktır. Kadının geleneksel yuvasından ve aile korunağın
dan çıkması onu erkekleştirecek, kupkuru, sert bir kişilik ya
pacak ve tüm kadınsı işvesinden arındıracaktır. Teknoloji ve 
kadın-erkek eşitliği duygu fakirliğine ve tekdüze amaçlara 
katkıda bulunacaktır. Valbert, estetik görüntünün vücut bul
duğu ve baştan çıkarıcı kadının yok olup yerine ciddi bir ka
dın-adam gelmesinden, üstelik iş yaşamındaki hareketliliği 
nedeniyle savaşabilir olmasında.n korkmaktaydı.11 

Kadının estetikten uzaklaşma olasılığı lüks tüketim eşyala
rının satışını canlandırmak için düzenlenmiş 5ir kuruluşun 
üyelerini de çok tedirgin etmekteydi çünkü lüks eşyaların baş 
tüketicisi kadınlardı. Bezeme Sanatları Merkez Birliği 1 89.2-
1896 yılları arasında tüm çabalarını organik malzemeyle ka
dınlar tarafından ve onlar için üretilen ürünlere da yanan 
Fransız modem tarzını geliştirmeye harcadılar. Fransız mo
dem tarzını sanatçı ve ev süsü olarak kadına dayan<l:ırma 
kampanyası, kadına bezeme sanatlarında merkezde bir rol 
vermeye yatkın olan aristokrat Fransız geleneğini canlandır
maya dayanrnaktaydı.12 Yine de yüzyılın sonunda "kadın so
runu"nun. merkezde kalması J890'larda bezeme sanatlarında 
kadınsılaşma konusunda yeni anlamlar ve amaçlar türemesine 
neden oldu. Merkez Birliği üyeleri ve yazarlar 1892'den sonra 
yeni kadının sunduğu tehditten sürekli yakındılar. Merkez 
Birliği sözcüleri aynı cumhuriyetçi karşıtları gibi kadın soru
nuyla ilgili bir dizi tavır sergilediler. Bu tavırlar feminizme 
karşı çok sert çıkmaktan, sınırlı bir ev refomıu önerilerine ka
dar geniş pir yelpaze oluşturmaktaydı. Fakat tüm Merkez Bir
liği üyeleri cinsiyet rollerinde değişiklik olasılığı ve doğum 
oranındaki azalma sorunuyla son derece rahatsız olmuşlardı. 
Kadını özel mekanların yaratıcısı olarak göklere çıkarıyor, ka
dının yeni enerjisini "yeni kadın" rolünden caydırıp anaç de
koratör rolüne kaydırmaya çabalıyorlardı. Çirkin ve meslek 



Figür 7.4 'Kadınlann İstekleri' Le Grelor, 1896. 



Yeni Kadın 199 

sahibi amazonun veya erkekleşmiş kadının oluşturduğu teh
dit, kadına iç mekanlarda ve bezeme sanatlarında özel güçler 
vehmedilerek bir nebze dağıtılıyordu. 

Kadının bezeme sanatlarındaki  misyonuna "yeni kadın" ta
ra(ından tehdit yöneltildiği i lk  kez Louis de Fourcaud'nun ya
zılarında belirtildi. De Fourcaud, önemli bir Merkez Birliği 
sözcüsü ve Güzel Sanatlar Fah.iiltesi'nde Taine'in yerine geçen 
estetik profesöıiiydü. De Fourcaud'ya göre kadın uygııhımalı 
sa n;ı dara özel bir yetenek sergiliyordu ve kadının bünyesi 
yüksek değerde güzel sanatlar üretmesine uygun değildi: "Ka
dın küçük işlerde üstündür; narin eller gerektirdiği için ince iş 
kadına uygundur. Kadın d.oğuştan döşemeddir, terzidir, iç 
mekanı seçki n  bir şekilde bezer. Dünyanın zarafetini yorul
madan yönetir. Bunun dışında kalan şeyler için onun yüce iş
levi ilham peıisi olmaktır, bilmeden olsa bile.1113 Bu tartışma
nın sonıında de fourcaud kadının erkek gibi pek çok değişik 
alanda çalışması gerektiğine inananlara karşı çıkmaktaydı. Bu 
tür fikirlerin kadınlan yalnızca acı ve başarısızlığa sürükleye
bileceğini belirtmekteydi. "Erkeklerle her alanda mücadele et
mek kadının doğasına aykırıdır ve onu küçültür" demekteydi . 
"Ancak bir a hmak yenileceğini bile bile bu za hmete katlanır
dı. " Kadının yapacağı en iyi şey ilham verip büyüleyerek 
''Adem oğlunu" yenmekti.14 

Yeni kadın tehdidi karşısında kadının zanaatlardakı mer
kezi rolünü vurgulayan ikinci bir sözcü de Georges Berger'di. 
Berger, Merkez Birliği'nin başkanı ve cumhuriyetçi bir konsı:y 
üyesiydi.  "rransız Kadınına Rica" başlığı altında Revue dcs Aıts 
Decoratifs'cle yayınlanan yazısında Berger'in görüşlerinin fo
urcaud'unkilerden biraz farklı olduğu göıülür. �adının resim 
ve heykel gibi sanatlara erişecek yeteneğinin olmaması nede
niyle ancak uygulamalı sanatlara mahkum olduğunu belirt
mek yerine, Berger kadınların uğra'itığı ev içi uygulamalı sa
natları "yüksek sanat" düzeyine yükseltmeye çabaladı. Böyle-
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ce de Fourcaud'nun olumsuz tanımından kadınların sanatsal 
güçleriyle ilgili olumlu bir söyleme geçerek Berger kendini 
"aile feminizmi" idealine eklemlemiş oldu. Kadınlann eğitimi, 
hakları ve üretimi konularıyla yüz yüze geleli ancak bunları 
farklı çevrelerden alarak kendine uyarladı. Berger üretim ge
rektiren ve fakat ev içini ilgilendiren her türlü işin kadınlara 
ait olduğunu belirtti. Kadınlar ülkeye yaptıkları katkılan nede
niyle anılmalı ve onlann hakkı teslim edilmeliydi; üstelik ken
di çaplannda sanatçı olduklan için yüceltilmeliydiler: Kadınlar 
iç mekanda yaşayan, iç mekanların sanatçısıydı. ıs 

Berger ve de Fourcaud gibi Merkez Birliği üyelerinin ide
olojisi, kadın sorunu ve bezeme sanatları konusunda bazı oli
tikalar ve programlar ortaya atılmasına neden oldu. Bunlar
dan birincisi Birliğin görevlendirdiği Madam Pegard'ın Beze
me Sanatları Ulusal Kongresi için bir rapor hazırlaması oldu. 
Güzel Sanatlar Bakanlığı ve Paris Güzel Sanatlar Fah.iiltesi de 
Mayıs 1894'te hazırlanan bu raporu üstlenmekteydi. Madam 
Pegard'ın görevi "ülkemizin sanatsal· gelişmesinde kadının ro
lü ve etkisini" araştırmaktı.16 Aynı Madam Pegard Fransız fe
minist kongrelerine katılmış ve üstelik bu kongrelerde resmi 
stenograf olarak görev almıştı. 17 Bezeme Sanatları Kongresi'
ne okuduğu rapor, Pegard'ın cumhuriyetçi bir "aile feministi" 
olduğunu ortaya koydu. Pegard bu raporda kadın haklarını 
ve kadının sanattaki rolünü ulusal zorunluluklar çerçevesinin 
içinde kalarak tanımlamaktaydı. 

Madam Pegard Amerika'ya gitmiş ve orada 1893 Chicago 
Dünya Fuan'nda gördüğü Kadınlar Binası'.ndan ve Amerikan 
feminizminden çok derinden etkilenmişti. Fakat Fransız kadı
nı ve sanat konusunu değerlendirirken Pegard'ın feminizmi 
milliyetçiliğiyle sulandırılmıştı. Aynen erkek Merkez Birliği 
üyesi meslektaşları gibi uluslararası rekabet konusunda endi� 
şeleri olduğunu belirtmişti . Fransızlar "ırk olarak doğuştan 
zevkli" olmalarına rağmen, diğer ülkelerin düşük kaliteli ve 
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ucuz üıiinlerinin artmasıyla Fransa'nın ekonomik üstünlüğü 
tehdit edilmekteydi.18 Pegard'ın raporu şunu vurgulamaktay
dı: Fransız kadını iç mekanları süsleyip bezeme malzemeleri 
üreterek Fransız ulusal üstünlüğünün geleceğini hazırlamakla 
sorumluydu. Kadınların kaliteli üıiinleri desteklemesi ulusal 
bir zorunluluktu. Rapor kadın zevklerinin yeniden eğitilerek 
yükseltilmesini ve kalitesiz üıiinlerden kaçınıp .kaliteli mallan 
desteklemenin kadına öğretilmesini önermekteydi. Daha az 
sayıda üıiin sağlasa bile, kaliteli malların desteklenmesi "ulu
sal savunma" için bir görevdi. Pegard'ın kongreye sunduğu 
rapor "dayanışmanın gücünü" hatırlatarak son bulmaktaydı. 
Fransız kadın ve erkeği, Fransa'run benzersiz zarafet ve güzel
lik geleneğini korumak için işbirliği yapmak zorundaydı.19 

Madam Pegard'm raporu burjuvaların "aile feminizminin" 
temalarını sergilemekteydi. Bu tür feminizmin savunucuları 
cinsiyete dayanan işbölümünü, milliyetçiliği ve cumhuriyetçi
lerle politik bağlantı kurp1anın zorunluluğunu vurgulamaktay
dı. Pegard, kadına verilen rolün ev içinde süreceğini varsay
maktaydı . Kadın eşitliği ve kadına fırsat eşitliği sağlanması gi
bi genel önerileri desteklemekle birlikte, kadının zanaatlara 
katkısı konusundaki özel önerileri kadını "eve kapatılmış tü
ketici" ve "iç dünyaların düzenleyicisi" konumuna indirmek
teyd\. Yazdığı rapor kadın tasarımcıların eğitilmesi konusunda 
bazı öneriler içermekle birlikte asıl vurguladığı burjuva kadı
nının ev içinde ve ev için üretim yapmasıydı. Böylece Pegard 
aile feministlerinin yolundan gitti ve kadına ait dünyada onla
rın etkinliklerini geliştirecek değişiklikleri vurguladı . Ayrıca 
Pegard'ın milliyetçi söylemi, diğer buıjuva feministlerin "ulu
sal görevler ve analık görevleri bireylerin isteklerinden önce 
gelir" savıyla tamamen örtüşmekteydi. Pegard'ın "dayanışma
nın gücü" dediği şey, "aile feministleri" ile cumhuriyetçilerin 
işbirliğinin yasal reformdan zanaatlarda reforma uzanmasına 
neden oldu. Kadınlarla politikacıların işbirliği hep "ayn dün-
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yaların" korunması kavramına dayandmldı. Sonuç olarak da 
kadınların etkinlikleri onlara çizilen sınırlar içinde, yan i  yal
nızca ev içinde arttı. 

Madam Pegard'ın Bezeme Sanatları Kongresi'ndeki erkek 
ıneslektaşları, onun ulusal zanaatların yeniden canlandırılma
sında Fransız kadınına merkezi bir rol verilmesi yönündeki 
önerisini desteklediler.20 1 894'ten sonra Merkez Birliği 
Pegard'ın üıiin kalitesini yükseltirken kadını işin içine kalma 
önerisini kurumsallaştırdılar. ı Birliğe yeni bir bölüm eklediler 
ve adını "Kadın Bölümü" koydular. Bu bölüm Kadınlar Komi
tesi tarafında n yönetilmekteydi ve- komitenin başkanlığına da 
Madam Pegard getirilmişti. Pegard'la birlikte bu bölümde pek 
çok önemli aristokrat ve burjuva kadın bulunmaktaydı ve 
bunlardan bazıları Merkez Birliği üyelerinin eşleriydi. 21 Ka
dınlar Komitesi Birlik Kurumu içinde "bir miktar özyönetiın" 
hakkına sahip olmakla birlikte son söz Birlik Yönetim Kon5e
yi'ne aitti.22 Pegard'ın ha zırladığı tüzükte yeni komite "ülke 
sevgisi ve dayanışma"dan23 söz ermekte, evi sanatsal bir bü
tün olarak yaratmanın kadının sorumluluğunda> olduğu belir
tilınekte ve bu nedenle kadınların bezeme sanatlarının gele
ceğindeki önemi vurgulanmaktaydı. Tüzük toplumda yeri 
olan kadınlara seslenmekte, iç mekan nesneleri üretiminde ve 
bezemede yüksek kaliteyi desteklemeleri istenmekteydi . Ka
dınlar değerli sanatsal model seçiminde, ürünlerin - yenilenme
si aşamasında işini iyi yapanı seçmekte ve zevkin inceltilme
sinde öğretmenli k  yapmalıydılar. Buna ilaveten, tüzük zevki 
yönlendirecek olan seçkin kadınlarla kadın işçilerin sınıflar 
arası bir işbirliğine gitmenin gerekliliğini belirtmekteydi. Ko
mite "yardımseverlik ve toplumsal ka rdeşlik"24 amacını güden 
programlar önermekteydi . Bu amaca yönelik olarak tüzük, 
zanaatkar olarak çalışan kadınlarla zamanı bol sosyete kadın
larının ürettikleri nesnelerin yan yana yer alacağı sergiler 
planlamaktaydı. Ayrıca tüzük, bezeme ve uygulamalı sanatlar 
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endüstrilerinde iş arayan genç kızlar için ne rür eğitim ola
naklarının bulunduğunu araştırma görevini de komiteye ver
mekteydi. 

Merkez Birliği kadınlar komitesinde Madam Pegard'ın yanı 
sıra Madam Jules Siegfried, d'Uzes Düşesi ve Madam de Witt
Schlumberger gibi reformcu aile feminizminin önemli savunu
cuları bulunmaktaydı. 25 Aile feministçileıi komitenin progra
mını desteklemekteydi çünkü program kadına yüklenen ev 
içi görevlerle uyuşan bir sanatsal misyondan yanaydı. Komite
nin bünyesinde yer alan yardımseverliğe çağrı, sınıf dayanış
ması ve milliyetçilik duyguları da cumhuriyetçi poli likalarla 
tamamen örtüşmekteydi. 

1890'larda Merkez Birliği ve kadın komitesinin programın
daki en belirgin etkinlik bir dizi "Kadın Sanatları Sergileri" dü
zenlemekti. Bu sergiler uygulamalı sanatlardaki kadınların 
toplumsal misyonlarını ve doğuştan gelen yeteneklerini sergi
lemek üzere tasarlanmış olup, organik formlar aracılığıyla ye
nilenmenin kadın zanaatkarlar aracılığıyla gerçekleşeceğini 
göstermek amacıyla düzenlenmekteydi. Bu tartışmaya son ve
rirken 1895 ilkyazında Paris'te düzenlenen Kadın Sanatları 
İkinci Sergisi'ni kısaca incelemek istiyonım. Bu sergi 1892'de
ki ilk sergiden önemli ölçüde farklıydı çünkü aradan geçen 
üç yılda "yeni kadın" ve feminizm giderek güçlenen bir etki 
bırakmıştı (Fig. 7.5). 

1895 sergisinin duzenlenmesinde üç önemli değişiklik ol
du. Birinci değişiklik şuydu: Sergiye katılan tüm zanaat-, 
karların kadın alınası gerekmekteydi. 1892 sergisinde kadınlar 
için lüks tüketim maddeleri üreten erkekler merkez komım
dayken, 1895 sergisinde konan kısıtlamayla yalnızca kadınlar 
için ve kadınlar tarafmdan üretilen nesneler sergiye katılabil
diler. İkind değişiklik ise gösterinin tarihçi yönünün ortadan 
kaldırılması oldu . 1892 sergisi "eskiden üretilmiş" ve "çağdaş" 
olmak üzere iki bölümden oluşmuştu . 18951te ise t üm dik-



Figür 7.5. Kadın Sanatları Sergisi, Bezeme Sanaılan Merkez Birliği, Paris. 
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katler çağdaş kadına ve onun ürettiklerine yöneltildi. İki sergi 
arasındaki üçüncü fark ise 1895 sergisinin seçim, planlama ve 
sergilemeyle ilgili tüm sorumluluğunun Madam Pegard baş
kanlığındaki kadınlar komitesine emanet edilmesi oldu. 

Kadın komitesine görev verirken ve 1895 Kadın Sanatları 
Sergisi'ni yalnızca kadın üreticilerin eserleriyle sınırlandırırken 
Mekez Birliği görevlileri yeni bir temayı ortaya koymaktaydı. 
Bu tema kadın komitesi tüzüğünde ortaya çıkmıştı bile: Sınıf
lar arası kadın dayanışması. Merkez Birliği liderleri hem boş 
zamanını değerlendiren zengin kadınların ürettiklerini , hem 
de emeği karşılığı ücret alan kadınların ürettiklerini birlikte 
sergilemeyi amaçlamışlardı. 

Başkan Georges Berger bu ikili sergilemeyi çalışan kadın 
sorununu yalıtmak ve kadının evdeki rolünü bir kez daha 
vurgulamak için araç olarak görmekteydi. Berger pek çok ka
dının ai.lesi için para kazanma zorunda olduğunu kabullen
mekte, ancak bu durumda ölan kadınların doğal yetenekleri
ne en uygun olan, ana ve eş olarak toplumsal görevlerine en 
yakışan işleri seçmelerini söylemekteydi.26 Berger 1895 sergi
sini kaıdını ev içinde çalışmaya teşvik eden, ev içi mekıinlaida 
ve iç mekanlar için nesneler yaratmaya özendiren bir yönlen
dirme olarak tanımlamaktaydı. Sınıflar arası kadın daya
nışmasını sürekli gündeme_ getirmekte, kadının -rolünün yuva
yı yaratmak olduğunu vurgulamakta, vakti bol "sosyete ka
dınlarını" kadın "bezeme sanatı emekçileriyle" ahlaksal ve sa
natsal bağlar kurmaya davet etmekteydi. Aralarındaki toplum
sal uzaklığa rağmen, her iki dünyanın kadını Fransız "zevk" 
ve "zerafetini" ortak olarak ifade etmek üzere kadınca beceri
lerini bir araya getirmeliydi.27 

Zanaatların estetize edilmesi ve kadınların ilgi alanına çe
kilmesi, onları pis işliklerden çekip aldı ve eve ınerkezledi. 
Bu gerçeğin yankıları 1895 sergisinde gösterime sunulan nes
nelerde ve sergi afişinde açıkça görülmektedir. 28 



Figür 7.6 Jean Louis Foı:ıin, Kadın Saniıtlan Sergisi için afiş, 1895. 



FlgUr 7.7 1900 Paris Sergisi giriş kapısı (Porte Binet) 
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Sergilenen eserler arasında Prenses de Bibesco, Madam 
Charcot ve kızı Madam Waldeck-Rousseau gibi sosyete kadın
larının yaptığı nakış, gravür ve deri işleri bulunmaktaydı. Sa
ruı.tçı J�an Louis Forain'in sergi için yaptığı afiş serginin tema
sını ve yaklaşımını çok iyi yansıtmaktaydı (Fig. 7.6.). Afişin 
ortasında kadının ve sanatın simgesi zarif bir kadın figüıü bu
lunmaktaydı . Belindeki koyu renkli bir kemerle sımsıkı otur
tulmuş, uzun, kolsuz bir elbise giymekteydi. Duvarın yanında 
dimdik ayakta durmakta, sağ koluyla dökümlü bir perdeyi 
iliştirmekteydi . Sol elinde bir yelpaze, uzatılmış sağ kolunda 
ise beyaz uzun bir eldiven bulunmaktaydı. 1895 Kadın Sanat
ları Sergisi'nin en tipik imgesi bu figürdü. 

A 11 Nouveau' nun doğuşundan önce, Bezeme Sanatları 
Merkez Birliği ve Kadınlar Komitesi üyeleri 1 890 yılı Fransız 
modern biçeminin ayrıntılarını betimlediler: Kadınsı, iç me
kanlara ait ve organik. "Yeni kadın"ın hapsedildiği yuvasının 
duvarlarını yıkıp çıkabileceğinden endişelenen Merkez Birliği, 
kadına bezeme yaratıcılığı konusunda yeni güçler verebilmek 
için çaba gösterdiler. Bir a11 nouveau kavramı geliştirdiler; 
bunun ardında kadında içgüdüsel olarak bulunan uygulamalı 
sanatlar kaynakları ve biçem yenileyebilme özelliği bulun
maktaydı. En a.zından Bfrlik bunu savunmaktaydı . Merkez 
Birliği'nin kadın üyeleri bu programı desteklediler çünkii ken
di "aile feminizmi" kavramlarını kanıtlamaları için kadını iç 
mekanlarda tutmaları gerekmekteydi :  Merkez Birliği'nin kadı
nı iç mekan tasarımcısı haline dönüştürme kampanyası, "fark
lılıkta eşitlik" politik doktrinini kültürel eyleme uzatmış oldu: 

1900'de Merkez Birliği'nin "süs kadın, organik kadın" gö
ıiişü cumhuriyetçiler tarafından resmiyete döküldü. 1900 yı
lında gerçekleşen Paris Sergisi'nde devlet görevlileri Fransız 
bezeme sanatlarının zarafet, kadınsılık ve kalitesini kutladılar. 
Bu özellikleri nedeniyle Fransız bezeme sanatları Fransa ulu
sal geleneğinin ve dünya pazarlarında rekabet gücünün özü-



Figür 7.8 Paul Helleu •ı.. Femme', FigaroO/usn:i, 1899. 



210 Erotizm ve Politika 

nü oluşturmaktaydı. 1889'un ariıtsal teknolojik harikası olan 
300 metre yüksekliğindeki dev Eiffel Kulesi, 1 900'de yerini 
ufak tefek bir I.a Parisienne' e bırakmıştı. Sergiyi simgeleyen 
bu kadın figüıü bezeme sanatlarının kraliçesiydi ve fuarın ka
pısına yerleştirilmişti (Fig. 7.7). Rene Binet'nin yarattığı kadın 
çağın moda kostümü olan Pacquin elbisesiyle ışıklar ve de
ğerli taşlarla süslenmiş olan kapı kemerinin üzerine yerleştiril
mişti. Kemerin kabuksu yüzeyi mimar tarafından özellikle se
çilmişti ve kadının içinden sıyrılıp geldiği kaba saba, az geliş
miş, evrimin düşük düzeyli canlılarını simgelemekteydi. 
1900'ün bu Parisli kadınının iç mekanlardaki benzeri daha 
önce sözü edilen (Fig. 7.3) Dampt'ın yaptığı heykeldi. Fuarın 
Merkez Birliği Pavyonunda bu heykel önemli bir yer almıştı . 
"Yuvada Barış" isimli içten ve evcil bir kadını betimleyen bu 
heykeldeki figür, sadakati ve iç mekanla arasındaki estetik 
uyum yüzünden tapınılmaya değer bulunmakraydı. Bu kadın 
ve sergi girişine konan şık giyimli "süs kadın"' "yeni kadın"a 
seçenek oluşturmak üzere halka sunulmaktaydı . Eğer erotizm 
ve politikanın Fransız tarihinde özel bir anlamı ve genel bir 
titreşimi varsa, bunun nedeni ondokuzuncu yüzyıl sonunda 
resmi fom1 ve işlevlerin "yeni kadın"ın yarattığı tedirginlikle 
yönlendirilmiş olmasıdır (Fig. 7.8). 

NOTLAR 

Bu bölüm A/1 Noıweau i11 Fiıı-de-Slecle France: Politics, Psycbology and 

Siyle (Berkeley ve l.os Angeles: University of California Press; 1989) isimli 
kitabımdan bazı malzemeler içermektedir. Lynn Hunc, Sarah �faza, Karen 
Offen ve Marina Warner'a katkılarından· dolayı ıeşekkür ederim. 

Cari E. Schorske'nin tarıışmasını inceleyin. Fiıı-de-Siecle Vlenna: polilics 

and Culture (New York: Knopf, 1980), s. 221-2. Benzeri malzeme için ba 
kınız: Marina Warner, Monuments and .Maideııs: Tbe Allegory of tbe FemaJe 
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Fomı (London: Weidenfeld ve Nicolson, 1985), s. 104-27, 213-40. 
2 Simgeci idealizmin reddedilmesi ve kadın formundan ve organik kökler

den çıkan bir şiir arayışını Andre Billy anlatmaktadır: L'F.poque 1900: 
1885-1905(Paris: Taillandier, 1951), s. 206-32. Kadın yazarlar bu akımda 

baskın bir güç oluşturdular: Akımın önde gelen savunucuları arasında Şa

ir Kontes Anna de Nooilles ve Prenses Bibesco bulunmaktaydı. 
3 Merkez Birliği'nin ideolojisi, personeli ve tarihi a}Tıca Art Nouveau ile 

olan bağlantıları benim Arl Nouveau in Fin-de-Siecle France isimli kita

bımda bulunmaktadır. 
4 Karen Offen, "Depopulation, Nationalism and Feıriinism in Fin-<le-Siecle 

Fr:ınce", American Hlstorical Revlew 89 (1984): 654. 
5 A}11ı eser, s .  667-73. Benzeri için bakınız: Sıeven Hause ve Anne Kenney, 

"The Limiıs of Suffragisı Behavior: Legalism, Miliıarism and Violence in 
France, 1876-1922", Amer/can Historical Revlew 86 (1981): 781-806. 

6 Cumhuriyetçi konsey üyesi Paul Deschanel, La Repııbllque nouvelle 

(1894) adlı eserinde sosyalistlere· aileyi yıktıkları için saldırmaktadır. Bu 
konu ve 1890'1:ırd:ı cumhuriyetçilerin sosyalizm ve feminizmi birleştirip 
tek korku haline getirmesi konusunda bakınız: Pierre Sorl in, \Valdeck-Ro

usseaıı (Paris: Colin, 1966), s. 358-62 ve Susanna Barrows, Dlstorling ltfir

rors: Visions of ıbe Crowd in Lale Niııeteeııtb-Ceııtııry France (New Ha
ven: Yale Universiıy Press, 1981), s. 43-60 , 149-65. 

7 Françoise Mayeur, L 'Enseignement secondaire des jeuııes fil/es soııs la 

trolsieme repııbliqııe (Paris: Presses de la Fondation Nationale des Scien
ces Politiques, 1977), s .  9-69. 106-71 ve Barrows, Distorting Mirrors, s. 
54-56. 

8 Arm:ınd Lanoux, Amoıtrs, 1900 (Faris: Hacheııe, 1961), s. 106-40; Jean 
Rabaur, Histoire des Femlnisnıesfra11çaıses (Paris: Stock, 1978), s. 182-83; 
240. 

9 1880 ve 1890'larda Alman nüfus artışı Fransız seçkinleri için endişe kay
nağıydı. 1891'de Alman doğum oranı Fransa'nın iki misliydi. 

10 "Yeni k:ıdın"ın sunduğu tehdit sonucu, kadının ailenin ahlak direği olma
sı yönünde etkin bir kampanya açıldı. Dol..-rorlar, avukaıla_r ve bilginler 
nüfus azalmasıyla ilgilenmek üzere bir :ıraya geldiler. Aynı zamanda ka
dının geleneksel rolünü savunma hareketi başlatıp, kadının eve hapsedil
mesi görüşünü destekleyen tıp ve felsefe otoriteleri bulmaya çalıştılar. 
1890'larda kadının analık rolünü ve "evinin kadını" olması gerektiğini sa
vunanlar arasında Alfred Fouillee vardı: "La Psychologie des sexes et ses 
fondements physiologiques", Revue Des Deu.....: .lı-!ondes 1 19 (Eylül 1893): 
397-429; H. Thulie, La Femnıe au XX• slecle(Paris: Calmann-Levy, 1892); 
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Octave Uzanne, Nos contemporalnes: La Femme a Parls (Paris: Ancienne 

Maison Quanrin, 1893), s. 153-59. Offen de bu konuların kapsamlı bir tar

tışmasını sunmaktadır: •oepopulation, Nationalism and Peminism.• 

11 Georges Valbert, "L'Age des machines", Revue des Deux Mondes 93 (Ha

ziran 1889): 686-97. 

12 Madam de Pompadour gibi aristokrat kadınların onsekizinci yüzyılda ro
koko tasarım biçemini şekillendirmekıeki rolü, Merkez Birliği üyelerince 

özellikle vurgulandı. Rokoko sanat birliği 1720'lerde •sıyle nouveau" (ye

ni biçem) akımını başlam ve ondokuzuncu yüzyıl sonu zanaat reformcu

ları da bu öncülükten yararlandılar. Benim Arl Nôuveau in Fln-de-Siecle 

France adlı eserimde bakınız: Bölüm I, 6 ve 11. 

13 Louis de Pourcaud, "Les Ans de la femme au Palais de l'Industrie", La 
Grande Dame I (1893): 27-28. 

14 Aynı eser, s. 28. 
15 Georges Berger, "Appel aux femmes francaises", Revue des Arts 

Decoratlft 16 (1896): 97-99. 
16 Victor Champier'nin çizdiği Kongre amaçlarına bakınız: "Le Prochain 

Congres des ans decoratifs', Revue des Arls Decoraıifs 14 (1894): 210; Le 
Congres des arts decoratifs: Comptes-rendus stenograpblques (Paris: Lahu
re, 1894), değişik sayfalarda bundan söz edilmekte. 

17 Offen'da listelenmekte: "Depopulation, Nationalism and Feminism', s. 

655, 13. 
18 Madame Pegard, "Mernoire", Congres des arts decoratifs, s. 252 ve 21&-23. 

19 Aynı eser, s. 223-37. 
20 Aynı zamanda Merkez Birliği üyeleri kadın haklan genel konusuna ilgi 

göstermediler. Pegard giriş sözlerinde bu ilgisizlikten söz eni. 

21 Bu kişiler arasında şunlar bulunmaktaydı: Prenses de Broglie, Madam Ju
les Siegf ried, Nodailhac .Markizi, Madam Georges Berger, Prenses Bibes

co, Madam Charcot, Kontes Greffulhe (kızlık adı Rochefoucauld), Madam 

Paul Sedille, Madam de Witt-Schlumberger ve d'Uzes Düşesi. Üyelerin 
tam listesi için bakınız: Exposillon des arıs de la jemme: Guide llvreı 

tllustre, Musee des arts decoraıijs, Palais de l'Industrie (Paris: Warmom, 

1895), s. 14. 

22 Bakınız Georges Berger, "Rappon de M. Berger", Revue des Arts 

Decoratijs, 16 (1896): 1 57-60. 

23 Tüzüğün parçalan aynı eserde vardır; s. 158. 
24 Aynı eser, s. 159. 

25 Siegfried, Uzes ve de Witt-Schlumberger, şu eserde "burjuva feministler'' 
olarak anılmaktadır: Hause ve Kenney, "Limits of Suffragist Behavior'', s. 
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781-99, 801-4; Jean Rabaut, Histotre des femtntsmes fara'!çatses (Paris: 

Stock, 1978), s. 207-41; Karen Offen, •The Second Sex -and the Baccalau
reaı in Republican Prance, 1880-1924°, Frencb Htstorlcal Studtes 13, no. 

2, (Sonbahar, 1983): 266. 

26 Georges Berger, °Circulaire: ııe Exposition des ans de la femme", Revue 

des Arts Decoratifs 15 (1895): 255. 
27 Berger, 0Appel aux femmes françaises", s. 98-99. 

28 Berger'in sosyete kadınlarıyla ücret karşılığı çalışan işçi kadınların daya

nışmasını vurgulaması önemli bir sorunu göz ardı etmekteydi: Uygula

malı sanatlarda kadın işinin kısmen proleterleştirilmesi. Evde ücret karşılı
ğı çalışabilecek olan kadınları yücelterek Berger kadın emeğinin en 
önemli özelliğini yok saymış oldu. Başka kadınların işini yapmak için üc
ret karşılığı çalıştırılan kadınlar -ki bunların arasında yelpaze boyacıları, 

dantelciler, yapay çiçek ve tüy yapımcıları bulunmaktaydı- çok az ücret 
almaktaydılar. Çalışma koşulları ise berbattı ve Berger'in sandığı gibi aile 
gereksinimleriyle iŞ onamının birleştiği hoş mekanlarda değil, kötü atöl

yelerde çalışmaktaydılar. Lüks tüketim malzemeleri üretmek için kadın 
çalıştıran işkolları, özellikle kostüm aksesuarı üreten yerler, 1890'larda uz
manlaşmaya, yoğun iş bölümüne ve ücretlerde azalmaya gittiler. Mobilya
cılık işkolunda olduğu gibi, kadın tüketicilere hizmet eden zanaatlar iç 
yapıları açısından· çok katmanlıydı. Terzilikten pano boyacılığına, porse
len yapımından yapay çiçek üreticil iğine kadar her iş kolunda bir üst dü
zey kaliteli üreticiler, bir de alı düzey sıradan işler yapan, terleyen emek
çiler vardı. Merkez Birliği sergilerinde halka sunulmak üzere seçilmiş 
ürünler, kadın zanaatkarların en üst düzeylerinden alınmıştı. 

Moda ve tüketim işkollarındaki kadın işçilerle ilgili bilgi için bakınız: 
Htstoire econonıique et sociale de la Fraııce, editör:Ernest Labrousse ve 
Fernand Braudel, cilt 4, L'Ere lndustrlelle et la societe d'aujoımi'hul (slecle 

1880-1980) (Paris: Presses Universitaires de France, 1970), I. bölüm; 
Enquete sur le travail ıi clonıicile daııs l'lndustrle de la jleur aritfictelle 
(Paris: Office du Travail, 1913); Charles Benoit, Les Ouvrieres ıi l'atgııtlle 
a Paris (Paris: Alcan, 1905); Philippe du Maroussem, La Questfon 

ouvriere, 3. cilt, Lefouetpartslim (Paris: Ed. Droit, 1894); Marilyn J. Bo
xer, "Women in Industrial Homework: The Flowermakers of Paris in the 

Belle Epoque", French Htstorical Stıtdies 12, no. 3 (İlkbahar 1982): 401-

23. Boxer, özellikle yapay çiçek işkolundaki iç bölünmeler ve en üst dü
zeydekiler dışında kalan işçilerin ne zorlu koşullarda çalıştığını çok bilgi
lendirerek anlatmaktadır. 





8 Kılı Kırk Yarmak: 
Ondokuzuna1 Yüzyıl Sonunda 

Doğum Sonrası Duygusallığı ve Kadın Fetişizmi 

Emily Apter 

Ondokuzuncu yüzyıl sonunda cinsellik konusunda yapı
lan araştırmalar, cinsel sapkınlıkla ilişkilendirilen erotik zevk
lere erkek cinsiyeti yakıştırdılar. Bu araştırmalar Krafft-Eb
bing'in anıtsal eseri Psycbopatbia Sexualis' ten (1893) Have
lock Ellis'in Studies in tbe Psycbology of Sex' ine (1 897). ve 
Freud'un 1bree' Essays on tbe 1be01y of Sexuality' sine Cl 905) 
u zarunaktaydı. Sıradışı cinsel etkinliklerin bu erken tarihçele
ıinde kadın eşcinselliği dışında fetişizm, sadomazohizm, teş
hircilik, röntgencilik ve hayvanlarla ilişki hep erkekler tarafın
dan gerçekleştiri!mekteydi. Cinsel kimlik, anormallik ve "jeni
tal aşk" konularındaki yerleşmiş inanışları incelerken, psikoa
naliz tarihinde özellikle erkeklerin sapkınlığı olarak yansıtılan 
fetişizm üzerine eğilmeyi seçtim. 

İlk psikoanalistlerin tanımına göre fetişizm, erkek ero
tik düş gücünün yarattığı fantastik bir şeydi: Ondokuzun
cu yüzyıl sonunda bu dü� gücünü harekete geçirenler 
ise hadım' edilme kaygısı ve bastırılmış eşcinsellikti. Günü
müzde çoktan unutulmuş olan çağın çok satan "erotoman-
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yak" kitaplarının• kışkırttığı fetişizm, Foucault'nun deyimiyle 
"örnek bir sapkınlık" oldu. Foucault, cinselliğin ondokuzuncu 
yüzyılda "psikiyatri malzemesine" dönüştüğünü söylemekte
dir.1 Psikiyatristlerin hasta kayıtlarından romanlara kadar pek 
çok yazılı eser fetişizm içeren dramalar sergileyip erkek göz
lerine ziyafet çektiler. Fakat fetişizmin erkeklik kuralları gitgi
de şekillenirken, bir yandan da kadın kahramanlar kullanan 
ve kadın kitleyi hedefleyen başka bir akım aynı şekilde gele
nekler edinmekte ve geniş bir pazara dağıtılmaktaydı. Biçem 
olarak gerçekçi ve duygusal olan bu akım, bir tür edebi feti
şizm yarattı. Bu fetişizmde _yer alan kadın karakterlerin fobi 
ve tutkuları, nostaljik bir takım nesnelere olan bağlılık şeklin
de dışa vurulmaktaydı. Yalnızca kadınlara ait müzelik eserlere 
tutkuyu, yani "taksonomi" denen biriktirme ,  koleksiyon yap
ma ve saklama düşkünlüğünü araştırırken, erkek cinsel orga
nını merkez alan sapkınlıklardan ayrılıp, h.'1..lramla çerçevelen
miş varsayımlara kaydım. Naomi Schor bu varsayımlara "ka
dınlara ait fetişizm" demektedir. 2 

Feminist bir olrnyucu olan Schor, Freud'un terminolojisini 
kullanıp aynı zamanda da bu terminolojiyi eleştirince ortaya 
çıkan uyumsuzluğun tamamen farkındadır. Kendi yaptığı me
tin yorumlan "feminist psikoanaliz sonunda kendiyle çelişkiye 
düşen bir uygulama mıdır?" sorusunu gündeme getim1ektedir. 
Schor'un edebiyat eleştirisi sürekli şu sorunu irdelemektedir: 
Eleştirmen Freud'un kullandığı terminolojinin hem içinde 
hem dışında nasıl olabilir? Bir yandan bu temıinolojinin has
talık sınıflandırması çerçevesini kullanırken, diğer yandan 
Ödipal merkezli kuramları nasıl sorgulayabilir? Benim kullan
dığım "feminist ve Freud sonrası" strateji ,  Freud'un yas, me
lankoli ve kadın narsisizmi olarak tarif ettiği olguları fetişizm 
olarak tanımlamaktır. Maupassant'ın eserlerinde aşın duygu-

Adolphe Beloı, l.a Bouche de Madame X, (1882). Sacher-Ma.'Coch, Venus in Furs, 
(1870). Ocıave Mirbeau, I.ejoımıal d'urıeft:ınme de cbambre, 0901), 
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sallık ve anadan yoksun kalma törenlerini incelerken işte 
böyle bir strateji h."Ullandım. Bu yaklaşım Freud'un kuramının 
bir bölümünü başka bir bölümünün üzerine aşılamayı gerek
tirdi. Bu tür bir yaklaşımla derinlere kazılmış psikoanalitik di
zileri (paradigma) yerinden etmek olası değil, ancak böylece 
edebi akımlarla kısıtlanan bir cinsel sapkınlık kuranundan bi
raz uzaklaşmak olasıdır. Bunun uzantısı olarak da Freud'un 
"cinsiyet organı eksikliklerine karşın kadınların tek savunma
sı" dediği kadın erotizmine karşı daha az olumsuz bir tavır al
mak olasıdır. 3 

Bazı okurlar kadın fetişizmiyle ilgili örneklerimi erkek bir 
yazardan almama itiraz edebilirler. Bu yerinde endişeye kendi 
metin inceleme yargılarımı ekleyebilirim: Bence erkek yazar
ların kadınların cinsiyet bilincini gösterebilme yeteneği vardır. 
Aynen kadın yazarların erkek cinsiyet bilincini yansıtabileceği 
gibi. Şimdilik ne biyolojik temelli "ecriture feminine" (kadın 
yazımı), ne de Foucault-sonrası toplumsal yapı dizileri kadın 
cinselliğini en gerçekçi biçimde yalnızca kadın yazarlarca 
yansıuldığını kanıtlayabildi. Yazarın kadın veya erkek oluşu 
bir sanat eserinin cinsiyet kodlamasını mutlaka etkilemekte
dir. Buna rağmen, ondokuzuncu yüzyıl kadın erotizmini ince
lerken Maupassant'ın eserleri güçlü ve şimdiye kadar eleştirel 
yönü göz ardı edilmiş bir kaynak oluştumıaktadır. Gerçi Mau
passant'ın kadın karakterieri "kadın" davranışlarının modası 
geçmiş örneklerini oluşturmaktadır ama, bu örneklerin çoğu 
ilk dönem psikiyatrinin h."Ullandığı inıgeleıi içerdiği için tarih
sel öneme sahip olmanın yanı sıra, çağdaş feminist psikoana
liiciler tarafından da (erkek cinsellik normlarına alternatif ara
yışı içinde) yeniden değerlendirilmiştir. 

Maupassant'ın kısa öyküsü "Bir Dul" av mevsiminde Ban
neville Şatosu 'nda başlar. Dışarsı ıslak ve bunalucıdır ve sa
londa toplanmış olan konuklar sıkınulannı dağıtmak için öy
küler anlatırlar. Ama öyküler ne eğlendirir ne de ilgi çeker 
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-"kadınlar beyinlerini zorladılar fakat şehrazatın düş gücünü 
yakalayamadılar. " Birden genç bir kadın evlenmemiş teyzesi
nin elinde bir bukle saç fark eder: "Söyle bana, teyze, o bukle 
de ne? Sanki bir çocuğun saçı gibi," der: Teyzesi "Çok acıklı. 
Öylesine acıklı ki, bundan hiç söz etmek istemiyorum. Haya
tımdaki tüm üzüntünün kaynağı bu" diye yanıtlar.4 Merakla
nan konuklar anlatması için kadına ısrar etmeye başlarlar. 
Uzun süre direnen kadın sonunda razı olur ve öyküyü anlatır. 

Bu klasik giriş, ki tipik bir Maupassant çerçeve-metindir, 
derhal yas, melankoli ve manik koleksiyonculuk içeren acıklı 
bir dram havası yerleştirir. Aşk mektuplarından kesilmiş tır
naklara ve buklelere kadar uzanan ölmüş kişilere ait anıları 
biriktirmek aşın duygusal bir ondokuzuncu yüzyıl alışkanlığı
dır. Bu öyküde anı bir bukle saç şeklinde öyküye tutturul
muştur. Maupassant geç romantik dönemin nostaljisini bolca 
kullanır ve bu nostalji eserlerinde sahtelik, gerçeğe benzeyen 
ama gerçek olmayan ve yapay yeniden üretebilirlik olarak 
görülür.5 Baudelaire'in melankolik şiirlerinin ıvır zıvırla dol
durulmuş dünyasının havasına yakın olan Maupassant'ın "Bir 
Dul" adlı öyh.iisü, "fetişist düzyazı" diye tanımlanabilecek olan 
akım dahilinde bir sınıflandınnayı gerektirir. 

Fakat bu ne tür bir fetişizmdir? Barthes'ın "gerçeğin etki
si"ne6 benzettiği ayrıntıya aşırı düşkünlük müdür? Freud'un 
anlattığı gibi kadınların eksikliklerini maskelemek amacıyla , 
erkek cinsel organı yerine geçmesi için edindikleri bir yapı 
mıdır? Yoksa ilkel bir idole tapınmanın (onsekizinci yüzyılda 
Başkan Brosses'de olduğu gibi) Avrupalılaşmış, psikoanalitik 
bir cinsellik düşh.iinlüğü müdür? Tabii ki yanıt, bu üç tanım
dan üçünü de içerir; fakat bu tanımlar özel bir fetişizm türü
nün önemli yönlerini ima ettiği sürece işimize yarar: Kadın fe
tişizmi. veya kadın-metin fetişizmi yani edebi ve psikoanalitik 
sınırları aşan ve kadın göıüş açısından tanımlanan bir tür feti
şizm. 
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_Maupassanr'ın kadın nevrozu anlatımları Charcot'nun* 
Saltpetriere'de** sergilediği kadın isteri krizleri sırasında yaprı
ğı kişisel gözlemlere dayanır. Bu örnekler genelde kadınların 
çılgın ve erotik yas törenlerini aydınlatır.7 Erkek bakış açısın
dan anlatılmış olmalarına rağmen , kadınlarla ilgili metinlerin 
hastalık seyrini gösterme değeri, feminist kuram eşliğinde 
okunduğunda iyice belirginleşir. Bu metinlerin bazıları kadın 
kişilik rarafından birinci şahıs olarak, bazıları da üçüncü şahıs 
kullanan ve her şeyi bilen bir anlarıcıya bir kadın kişiliği yan
sıtılarak anlatılmıştır. Maupassant'ın eserlerindeki kadınların 
bazıları yazı masalarının ve çekıneceleıinin derinliklerinde 
gizledikleri şeylere delicesine tutkundur: ("Kutsal Anı" ,  "Anı 
Eşyaları", "Eski Şeyler" adlı öyküler.) Bazıları çocukluktan kal
ma arus.ı olan eşyaları kutsallaştırarak saklayan anaç tiplerdir: 
(Bi1· Yaşam adlı roman.) Bazen de erkek karakterler erotik tit
reşimleri olan "narin kadavralar dolu düşler" aracılığıyla ka
dınları ve gömülme arzusunu bir araya getirir ("Mezar Taşla
rı" , "Hayalet", "Ölüm" adlı öyh.iiler). Tüm bu eserlerde duygu
sal bir hastalığın ana hatları ortaya çıkar. Bu hastalık, ondo
kuzuncu yüzyıl kadın hastalıklarına, yani isteriye, hastalık 
hastası olmaya, uykuda gezmeye ve cinsel soğukluğa benze
mektedir. 8 

.Onsekizinci yüzyıl tıbbı (Pinel, Esquirol) "duyarlı ruhu",  
"sağlıklı" bir duygululuğun işareti saymış, bunu aydınlanmış 
bireyde yükselmiş ahlak kalitesinin gereği olarak görmüştü. 
Fakat ondokuzuncu yüzyıl psikolojisi bu tür aşırı duyarlılık 
coşmalarını sapıklık sınırında görınüştü.9 Maupassant ise bu 
rür rahatsızlığı Btı· Yaşam adlı kitapta "kalırsa! bir tür düşsel 
duygusallık içgüdüsü" olarak görmüştür. Maupassant'ın bu ra
hatsızlığı tanımlaması ,  Freud ve ondan önceki hekimlerin ge-

Charcoı. Jean Manin (1825·1893). Ruh ve sinir hastalıklan, özellikle de isteri konula· 
nnda uzmanlaşmış bir hekim, ç.n. 

" Paıis'ıe isterik kadınfar için kurulan bir hastane. Bina eskiden baruthaneydi, ç.n. 
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liştirdiği cinsiyete dayalı fetişizm tanımlarının düzeltilmesine 
temel oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda ondokuzuncu 
yüzyıldaki duygusal bir saplantının son derece değerli bir 
portresini çizmiştir. Maupassant bu bağlam içinde okunursa , 
psikoanalizin sosyokültürel tarihi içinde eserleririin önemi da
ha iyi ortaya çılacaktır. 10 

1 1Kadın fetişizmi" deyimi feminist düşünürler tarafından ya
ratılmış, Freud sonrası döneme ait yeni bir tanımdır. Feminist 
düşünürler bu deyimi cinsiyet kalıpları ve erkek cinsiyet or
ganını merkez kabul eden psikoanalitik önyargıların yeni
den değerlendirilmesini amaçlayan eleştirinin bir parçası ola
rak kullandılar. Bilindiği gibi Freud fetişizmi salt erkeklere 
ait bir psikopatoloji (ruhsal rahatsızlık) olarak tanımlar.1 ı 11Aş
kın İçindeki Fetişizm111 2 adlı makalesi 1 887'de, yani Maupas
sant'ın 11At Kuyruğu Saç" adlı öyküsünden üç yıl sonra basılan 
Alfred Binet'nin ve ayrıca Kari Abraham ve Wilhelm Stekel'in 
(en ünlü eseri kadın soğukluğu konusundadır) tıbbi vaka 
açıklamalarından sonra, Freud hadım edilme endişesini 11er
kek cinsel organı yerine geçen öğelere saplantı" ile ilişkilen
dirmiştir. 1927 tarihli denemesi, bazı nesnelerin riiçin fetiş de
ğeri kazandığını kuramsal olarak anlatan ilk çaba olarak görü
lebilir. Önlükler, mendiller, kurdeleler, peçeler ve iç çamaşır
larının ortak yanı birer ayıp-örter olmaları, böylece hadım 
edilme korkusunu arka plana itmeleri ve hadım edilme tehdi
dinin üstünü örtmeleridir. Fetiş nesneleri arasında ayaklar, saç 
ve bunların koruyucu örtüsü (çizme, kurdele, şapka) olması 
özellikle anlamlıdır . .  Bu nesneler pislik ve güçlü bir hayvansı 
kokuyla ilişkili olmaları nederiiyle, Freud'un TIJ1-ee Essays' de 
uzun bir dipnotta anlattığı gibi, "koprofilik zevk1113 (dışkıdan 
alınan zevk) vermektedirler. Bu nedenle saç ve ayak fetişisti
nin, gelişmesinin ana! döneminde takıldığı söylenebilir. "Uy
garlaşma öncesi" insanının günümüze uyarlanmış hali olan, 
eşcinsel (ana!) erotizme eğimli olan bu kişi, toplumsallaşma 
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için çok gerekli olan pisliktl'n i .Qı"< ·nme duygusunu edineme
miştir. 

Fetişistin bu eşcinsel tiplemesini gilçlendirmek için Freud 
bir de Ödipal senaryo eklemiştir ki bu senaryoya göre "me
raklı oğlan kadınların bacaklarından yukarı bakıp cinsel böl
gelerini görmeye çalışır" . 14 Freud'un savına göre kızlar hadım 
edilme endişesi yerine erkek cinsel organını kıskanma duy
gusu yaşar. Kendilerinde erkek cinsel organı olmamasını sim
gesel olarak dengeleyen olaylar gebelik, çocuk büyütme ve
ya erkek bir fetişistin bakışları aracılığıyla kendi bedenlerine 
hayran olma süreci, yani "ikinci derece" bir fetişizmdir. 

Gördüğümüz gibi, fetişizmin erkeklerle bu denli ilişkilen
dirilmesi edebiyata da yansınuştır. Kendimizi ondokuzuncu 
yüzyıl Fransız edebiyatıyla ve bunun ötesinde saça törensel 
bir biçimde tapınmayla sınırlandırırsak şu örnekleri sayabili
riz: Kırmızı ve Siyab'  ta Mathilde'in "güzel saçlı başının tam 
yansını" sevgilisi Julien Sorel için feda etmesi; Emma'run iha
netini bilmesine karşın Charles Bovary'nin elinde dua kitabı 
gibi sarıldığı "uzun bir kara saç tutanu" tutarak ölmesi; Baude
laire'in ünlü "trikofilik" (aşırı saç düşkünlüğü) metinlerinde 
söz ettiği, sevdiği kadının bayıltıcı kokulu ve yılan gibi hare
ket eden saçları ("At Kuyıuğu", "Egzotik Parfüm", Tavus Kuy
ruğu ve Yapay Cennet); Georges Rodenbach'ın Bntges-La
Morte adlı kitabında anlattığı dul kalıruş bir adamın ölü karısı
nın san saçlarını bir fanusta saklayıp her gün onlarla oynama
sı; Maeterlinck'in Pelleas et Melisande adlı kitabında üçüncü 
perdede Melisande'nin baştan çıkaran çağrısı: "Saçım kuleden 
aşağı sarkık; seni bekliyor." Ve Pelleas'ın heyecan dolu yanıtı: 
"Saçının hepsi, Melisande, saçının hepsi kuleden �ağı düşü
yor. Ellerimde tutuyorum saçını, ağzıma sürüyorum, kollanma 
alıyorum .. .  Parmaklarımın arasında h."Uş!ar gibi yaşıyor ve beni 
seviyor; beni senden çok seviyor." 

Bu sahneler edebiyat geleneğinde fetişistin, fetişi sağlayan 
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kadını yücelttiğini kanıtlamaktadır. Ancak yasa ve tıp arşivle
rinde bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Gustave 
.Mace ( Un joli klonde, 1887), Kraft-Ebing (Psychopatbia Sexu
alis, 1893) ve Charles Fere (L'lnstinct sexuel, 1 899) Parisli kız 
öğrencilerin at kuyruklarını hedef alan "saç örgüsü kesicileri
ni" anlatmaktadırlar. 1923'te fetişizmi bir çeşit eşcinsellik ola
rak sınıflandıran Stekel, "nedeni ne olursa olsun, fetişizm hep 
kadını aşağılamaya dönüşür ve gözlemleyebildiğim az sayıda 
kadın fetişizmi- vakaları için de aynı şey geçerlidir" demekte
dir. ıs 

Freud'un tanınunın kuramsal açıklayıcı gücünü kurban et
mek istemeyen feminist eleştinnenler çoğu kez aynı Stekel gi
bi kadın fetişizmi örnekleri bulmakta zorlanmışlardır. George 
Sand'ın eserlerinde erkek fetişizmi tipolojilerini açıklayan Na
omi Schor, "kadın fetişizmi , psikoanaliz yaklaşım içinde bir 
uyumsuzluklar birlikteliğidir" diye kabullenmektedir. 16 Fakat 
Schor yine de kadın fetişizmi vakaları anlatan eserlerin bir 
kaynakçasını toparlayabilmiştir: Schor'a göre G. A. Dudley 
"fetişi erk olmaktan çıkarnuştır" ve "fetiş yalnızca erkek cinsel 
organının değil başka çocukça nesnelerin yerine geçebilir" . 
Georges Zavitzianos'a göre kadın fetişist (ki erkek cinsel kim
liği edinip Elektra kompleksi kazannuştır) için fetiş babanın 
cinsel organına eşittir. Iacan'ın "erkek cinsel organı olmak ya 
da ona sahip olmak" arasında.ki farka işaret etmesini k-ullanan 
Gerard Bonnet, bir kadın fetişist anlatmaktadır. Bu kadın 
"annesinin arzusuna uyarak onun (eksik, var olmayan) erkek 
cinsel organı olmak istemektedir" ·17 Schor aynı zamanda Pie
ra Aulagnier-Spairani'den de söz etınektedir ki bu feminist bir 
Iacan taraftarıdır. Aulagnier-Spairani'ye göre şiddetli kıskanç
lık durumlarından da bir tür kadın fetişizmini sorumlu tut
maktadır. Bu aşın kıskançlık örneklerinde kadınlar yalnızca 
kadın rakiplerden şüphelenmekle kalmamakta, canlı ve can
sız tüm nesnelerden erkeğin dikkatini çektiği için şüphelen-
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mektedir. 18 Bu duıumda kadın fetişizmi kadının kadın tara
fından somutlaştırılmasıyh eş anlamlı olup, mazoşist bir "ken
dini nesneleştirme arzusu"nun uı.antısı olarak ortaya çıkar. En 
yüzeysel düzeyde bu arzu kadının kendini bir cinsellik nes
nesi yapmak istemesi olarak belirir. Aulagnier-Spairani'ye gö
r� kadınlar varlığı itibariyle fetişisnfr, çünkü onlar gölgeler ve 
izler aleminde yaşarlar: Mücevher rakımı, taşbebek yapmacık
lığı , bedenin bazı bölgelerinin tek tek narsist bir tavırla teşhiri 
ve orgazm olmuş gibi yapmak, temelde yapay olan bu cinsel
liğin değişik ta vırlandır. 19 Schor şu sonuca varır: İnsan kadın 
fetişizmini nasıl tanımlama ra çalışırsa çalışsın, tabii eğer böyle 
bir şey varsa kadın fetişizmi bir "çalıntı", (bir tür "sapık hırsız
lık") olarak kalacaktır çünkü fetişizm baskın şekilde erkeklere 
ait bir rahatsızlıkur. Bu haliyle de " 'penis kıskançlığının' en 
son ve en az aşikar şekline" çok Ftkındır. 20 

Kadın sapkınlıkları konusunda Schor'un penis kıskançlığı 
görüşüyle çatışmayan bir yazar da 0euvres psycbiatriques' in 
yaratıcısı Gaeıan Gaıla n de Clerambault'dur. Bu doktor, çok 
az incelenmiş olan bir kadın fetişizmini anlatmaktadır: Do
kunma duyusuna odaklanan fetişizm. Büyük şair Alfred de 
Vigny'nin akrabası, Freud'un sıradışı çağdaşı ve Jacques La
can'ın hocası olan Clerambault,  eserlerinde "takıntı halinde 
bir bakış" olayını incelemiştir ve çoğuna göre Lacan'ın "ayna 
dönemi kuramı" bu olayı temel almıştır. (Cleraınbault 'nun 
kendini öldürmesi görüşünü açıklarıcı korkunç bir dipnot ol
muştur: Bir ayna önünde beynine tabanca sıktığında kurşun 
gözünden çıkınıştır.) Clerambault'nun klinikte geçen meslek 
yaşamı, sağalttığı hastalığa kendi yakalanan doktor klişesinin 
açıkça göıiildüğü biıyaşaın olmuştur. 21 Kumaş dokuları ve 
dökümlü kumaşlara takıntısı ola n doktor, kadın hastalarında 
da aynı "kumaş tutkusunu" teşhis etmiştir .  (Aynı w manda Yu
nan kostümleri üzerine ya zılar razmış ve yaşmaklı çaclurlu 
Cezayirli kadınların fotoğraflarını çekmiştir.) J;ıcqucline Ro-
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se'un tarif ettiği ayna tutkusu, Clerambault'nun çözümlemesi
ni oluşturan bir tür körlüğü çok güzel tanımlamaktadır: "Bak
ma tutkusuyla arzulanan nesne arasındaki ilişki, yalnızca ara
daki uzaklık değil aynı zamanda bir dışta oluşturmadır. Bu 
da, gözlem yapan özn�nin bakışın nesnesi olması ve böylece 
kendisi olarak göz ardı edilmesi demektir.1122 

Görsel yanılsamalarla dolu olsa bile (Clerambault, Kata
mkt Ameliyatı Olmuş Doktorun Anılan adlı bir kitabın da ya
zarıdır), Clerambault'nun kadın vakaları üzerine ürettiği ku" 
ramsal düşünceler 1908'de basılmış ve fetişizm kavramının 
cinsiyetten bağımsız ele alındığı ilk eser olmuştur. Terim on
dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Charcot, Magnan, Ball, 
Binet, Moll, Garnier, Boas ve diğerlerince bir tür cinsel sap
kınlık anlamına gelecek şekilde kullanılmış olmasına karşın, 
bu kavramın değişime uğramış bir türünü kadınlar için ilk 
kez kullanan Clerambault olmuştur. Ancak bu kuramsal ilerle
me "tamamen yadsıyarak" yapılmışur, çünkü Clerambault ka
dınlan erkek sapkınlığının seçkinci çevresine kabul etmeye il
ke olarak razı değildir. "Kadın elbiselerine cinsel olarak tutul
ma" adlı makalesinde erkek ve kadın cinsel fantazilerini birbi
rinden kılı kırk yararcasına ayırmaya özen. göstermiştir: 

Feıişist, sadisı, eşcinsel ve mazoşisılerd� ilginç bir onak özellik, iuıku 
duydukları nesnenin rüyalarına çok sık girmesidir. Kendi kendini . ıaı
minden de öce, gerçek bir hayal dünyası ahlaksızlığı yaşarlar ve en 
sevdikleri eylem tutkulu oldukları nesneyi düşlemekıir. Onunla ilgili 
konuşur ve yazar, onu yüceltirler. Feıişle masıürbasyon yaparken 
muhıeşem sahneler düşlerler. . .  

Bizim üç (kadın) hastamızın durumunda bu tür bir  bulgu yokıur. 
Bu· kadınlar ipekle mastürbasyon yaparlar ve düşleri ise hoş bir şara
bın tadını çıkaran yalnız bir ıadımcınınkilerden çok fanıazi içerrnez.23 

Clerambault'nun yalnızca kadınların takma bir organdan do
kunma zevki alabileceği fikrinde ısrarı veya kumaş parçalan-
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nın doyuma ulaşmak için yeterli olmadığını söylemesi, radikal 
biçimde sorgulanmalıdır; özellikle de doktorun dökümlü elbi
seli kadınların fotoğraflarını içeren albümü sevgiyle okşadığı 
veya kişisel kadın heykelcikleri koleksiyonu akla geldiğinde 
söylediklerinin içtenliğine inanmak zordur. Bunların yanı sıra 
kendi tuttuğu vaka notları kadınların erkeklerden daha az 
erotik düş gücü olduğu yolundaki savı yalanlamaktadır. 

Clerambault, gözlemlerinin değerini azaltan psikoanalitik 
ve cinsiyetle ilgili önyargılan tarafından engellendi. Ne kadı
nın ne de erkeğin "düş gücünün gerçek ahlaksızlığını" kü
çümseyen Maupassant daha güvenilir bir çözümleyicidir.24 
Örneğin saç fetişizmi Maupassant'ın eserleriride iki örnek öy
kü olarak ortaya çıkar. Bunlardan biri erkek, diğeri ise kadın 
bakış açısından anlatılmıştır. "At Kuyruğu Saç"' adlı öyküde 
onyedinci yüzyıldan kalma İtalyan yapımı bir sandık sacın 
alan antikacı, çekmecelerden birinde örgülü bir saç bulunca 
coşar: 

Evet, bir demet saç, koca bir saç örgüsü, sarışın, nerdeyse kızıl, ner
deyse derinin hemen üstünden kesilmiş ve altın bir kordonla bağlan

mış. 

Aptallaşmıştım. Titriyordum; sarsılmıştım. Bu şaşkınlık veren anıdan 

insanı uyuşturan bir parfüm yükseJmekteydi. Bu öylesine eski bir ko

kuydu ki kokunun ruhu gibiydi. 

Saç demetini nazikçe, nı:redeyse törensel bir şekilde elime aldım ve 

saklandığı yerden çıkardım. Birden örgü çözüldü, yaldızlı dalgasını 

dökerek, ağır ve ışıklarla dolu olarak yere aktı. Parlak ve gevşekti, ay

nı kuyrukluyıldızıiı ateşli kuyruğu gibi.26 

Maupassant'ın sahnelenmiş tarifi erkek cinsel organı yeri
ne geçen bir nesneyi ("ateşli kuyruk") , kokuya karşı duyulan 
çekinti (dışkıya olan düşkünlük) ve çok parlak bir parıltıyı 
(Freud'un ünlü "Glanz auf der Nase" -burnu parıldamak- sö
zünü hacırlatıyor) içerınekte ve Freud'la dalga geçiyor izleni-
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mi vermektedir. "Bir Boşanma' Olayı" adlı öyküdeki çiçek fej

şisti veya "Bilinmeyen" adlı öyküdeki karliııın teniıırlel:� kke} ı 

unutamayaı:ı çapkın gibi, antikacı da erotik bir bakışa odakla

nan sapkınlıklan olan erkek karakterler safına katılır. 27 Fakat 

bu tipik fetişizm yalnızca erkek karakterlere özgü bir sapma 

değildir; "Bıyık" adlı öykü bir kadın anlatıcinın erkek bıyığına 

saplantısını anlatmaktadır: 

Öyleyse bıyığın baştan çıkarıcılığı nerden gelmekte diye soruyorsun. 
Bilir miyim> Önceleri çok hoş gıdıklar. Ağızdan önce bıyık değer teni
ne ve parmak uçlarına kadar bir t itreme geçer bedeninden. Bıyık ok
şar insanı; tenin ürperir, titrer, sinir sistemin ince bir titreşimle sarsılır 
ve birden soğuk almışsın gibi küçük bir "ah" dökülür dudakların
dan.28 

Aynı "At Kuyruğu Saç"ta olduğu gibi arzulanan kıllı nesne ne

redeyse dinsel bir şevkle yüceltilir. Bu olgu, onsekizinci yüz
yılda fetişizmin puta tapma ve kutsal nesnelere hürmetsizlik 

olgusuyla ilişkilendirilmesini akla getirmektedir. Bu alıntılarda 

bir karşı gelme havası sezilmektedir. Naoıni Schor bu karşı 
gelmeyi anlatmak amacıyla "bisekstüalite" sözcüğünü seçmiş
tir. Bu L1 mm "ters bir titreşim" , "hem kadını, hem de erkeği 

hadım etıne ekseninin iki tarafına bağlamak istememe" olarak 
açıklanmaktadır. 29 Bu yeni sözcüğü h.-ullanırken Schor üstü 

örtülü bir şekilde Saralı Kofman'ın Derricla'dan aldığı "metin 

içinde titreşim" veya "karar verilemeınezlik" kavramlarını des

teklemektedir. "Ça cloche"cla (çan) Kofman olumlu değerlen

cl iıilen 'Jir "genel fetişizm" istemekte, "kısacası, fetişist olma

nın kötü yanlannın" aıtık yalnızca tek cinsiyete bağlı kalma
ması gerektiğini söylemektedir. 30 

Kofman fetişin olumsuz tarihini yıkmak istemekte, onu 

Kant'ın dediği gibi değerini yitirmiş bir değer ("bir hiç") ol

maktan kurtarmak istemekte, Marksizmin gördüğü yalıtılmış 
değerler (mal fetişizmi) anlamını silmeye çalışmakta ve femi-
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nistlerin sözlüğünden çıkarmaya uğraşmaktadır (feministlerin 
sözlüğünde "fetiş",  pornografi, reklamcılık ve sanatta bulu
nan, erkeğin bakışlarıyla kadını soyması anlamına. gelmekte
dir). 31 Fetişizme yeni bir anlam yüklemeye çalışan Kofman, 
bu tanımın erkek cinsel organını merkez alan anlamını red

detmekte ve fetişist ister kadın, ister erkek olsun yaratuğı feti
şi idealize edilmiş bir erkek cinsel organının yok olmasına 
karşı garanti olsun diye geliştirdiğini söylemektedir . .  Zaten er
kek cinsel organı da "erk" yerine geçen bir simgedir. Demek 
ki fetiş, simgenin yerini almış bir simgedir ve radikal karar ve
rileme zliğin simgesi olduğu için fetiş kurtulmuştur. Önceleri 
gerçek değerini yitirmiş olan ve cinsiyet ayrımcılığı yapan psi
koanalizin ikon olarak gördüğü fetiş, ironik ve cinsiyetler üs
tü bir metafiziğin temeli olarak yeni bir kimlik edinmiştir. 

Kofman kuram aracılığıyla fetişizmi erkek rahatsızlığı ol
maktan _çıkarmış ancak bunu yaparken kadın ve erkek arasın
daki farklardan tümüyle vazgeçmiştir. Kofman'ın kadın fetişiz
mi tanınu (en azından bilgi kuranu açısından anlamı), metnin 
sınıflandınlamama durumu içinde yansızlaşınışur. Bu sınıflan
dırıtamama durumu Maupassant'ın "Clochette1' (küçük çan, 
zil) adlı öyküsüyle örneklenebilir. "Clochette" öyküs_ü Kof
man'ın "Ça cloche" adlı makalesini alaycı  bir şekilde olayın 
içine çekmektedir. (Çanın içinde her iki tarafa çarparak ses 
çıkaran metal parçanin iki kutup arasında gidip gelmesi ile 
Derrida'nın G/as' ındaki "çiftmetinlilik" aı:asında bir benzetme 
vurgulanmaktadır. Kofman'ın "titreşim" konusunda en usta işi 
metin saydığı Glas' tır.) Clochette ailenin terzisinin i.smidir ve 
tüylerle kaplı yüzü bu kadını "çift cinsiyetliliğin" ilginç bir ör
neği yapmaktadır: 

Uzun boylu, ince bir kadındı. Sakallıydı; daha doğrusu kıllıydı, yüzü
nün her tarafında sakal perçemleri vardı. Şaşrrtıcl, hiç umulmadık bir 
sakaldı bu; inanılmaz kümeler halinde büyüyor, kıvırcık salkımlar 
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sanki bir deli tarafından bu eteklikli jandarmanın yüzüne raısgele 
ekilmiş gibi duruyordu. Burnunun üstünde ve etrafında, yanakların
da, teninin her tarafında tüyler vardı. Aşırı kalın ve uzun olan kaşları 
düzensiz, kırlaşmış ve diken dikendi. Sanki yanlışlıkla alnına bir çift 
bıyık konmuş gibiydi. 32 

Clochette'in yüzü sanki bir fetişizmler tablosu gibidir: Cinsel 
kimliğin ölüler dünyasında sıkışıp kalmış, ne kadın, ne erkek 
olan Clochette, bozulmanın "ne biri, ne öteki" benzetmesini 
bedeninde örnekleıniştir. Freud bu ara konumu fetişistih ge
nel durumu olarak görmekte, baskıyı reddederken bastırılmış 
fetişin varlığını doğıulamaktadır. Metin açısından bakıldığında 
bu reddetme hadım edilmiş anlatı tanımına uymaktadır. Cloc
hette'in yüzündeki her tüy kümesi kesilerek, soyutlanarak ve 
yerinden oynatılarak yoğun bir görsel odaklanmanın nesnesi 
olur. Metin/yüz giderek tanınmaz parçalara ayrılırken okur 
kadın bedeninde bir parçalama eylemi düşler. Bu sadomazo
şist kesip biçme, fetişist pornografinin tipik bir yönü olup öy
künün trajik sonuyla birlikte büyür. Ayağı aksadığı için (cloc
he-pied) lakabı Clochette olan kadın kendi açtığı bir yara ne� 
deniyle topal olmuştur. Hizmetçi olarak görevliyken korkak 
sevgilisinin şöhretini J...1.Jrtarmak amacıyla kendini pencereden 
atmıştır. Hadım edilmiş kadınlığın göstergesi olan topal baca
ğın simgesel karşılığı veya bedeli olarak da bıYık çıkmıştır. Bı
yık, kadın yüzüne yapıştırılmış bir erkek göstergesidir ve san
ki korkunç bir karnaval maskesi oluşturmaktadır (Derrida'nın 
Glas' ta "une plaie postiche" [takma bir çıban) dediği şey gi
bi). ·33 Böylece bıyıklı kadın gülünç bir ek, bir protez, kayıp 
ve yarılığa karşı dikilmiş gerçek ötesi bir bekçidir. Aynı za
manda hem bölünmüş ego ("le clivage du mai"), hem de 
metnin yarılması ("le clivage du te:ı..1:e") imgelerinin baskıdan 
kurtulmasıdır. 34 

Kofman'ın fetişizmi psikoanalize yorurnlamacı bir yaklaşı
ma uygundur çünkü Freud'un Ver/eugnımg (yadsıma) ve Ver-
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neinung (olumsuzluk, yadsıma) çözümleme yapılarını vurgu
lar (yani fetişistin sahte olduğunu bildiği ama yine de inandı
ğı bir imge uydurarak yokluğa karşı çıkma çabası). 35 Ancak 
salt kadınlara ait bir fetişizm arayışımıza fe.minist sanatçı Mary 
Kelly'nin çağdaş eserleri daha yardımcı olur. Kelly'nin Post
partum Document (Doğum Sonrası Belgesi) isimli hem hey
kel hem metin içeren eseri, çocuk gömme törenlerini anlata
rak kadın fetişizminin hem estetik eylem hem de kurama dö
nüşmesini sağlamaktadır.36 Tıpkı Derrida ve Kofman gibi 
Kelly de "yazmanın, temsil etmenin fetişist doğasını" sorgula
yarak fetişizmi erkeklere özgü bir bakış olmaktan çıkarmak 
üzere kesin adımlar atmaktadır. Kelly'nin kuramsal senaryosu 
içinde, kafasını kaldırıp anasına bakan erkek çocuğunun ge
leneksel resmi, yerini ananın çocuğa doğru başını eğmesine 
bırakmaktadır: 

Freud'a göre erkeğin hadım edilme korkusu çoğunlukla kol, bacak, 

saç, diş, göz ve hatta penisin yok edilme fantezisi olarak onaya çık

maktadır. Freud kadının hadım edilme korkusundan söz ederken bu 

düşsel senaryo kadının sevdiği nesneleri ve özellikle de çocuklarını 

kaybetme korkusu şeklini alır. Çocu.k büyüyecek, onu terkedecek, 

reddedecek ve belki de ölecektir. Bu ayrılığı enelemek yeya yadsı

mak için kadın ,·c,·uğu feıişleşıirjr: Onu giydirerek, ne kadar büyürse 

büyüsün beslemL"ye devam ederek veya kısaca bir bebek dal:ia doğu

rarak. Yani pornografi kavramı yerine annenin anı olarak birikıirdik

lerinden söz etmek daha doğru olacak-cır: ilk ayakkabılar, fotoğraflar, 

saç bukleleri veya okul karneleri. 37 

Analık fetişizmi tanımını Freud'un kadın narsizmi tartışma
sına dayamasına rağmen (çocuk anaya ek olarak göıülür ve 
kaybolmuş bütünlüğü tamir etmenin bir aracıdır), Kelly kadın 
fetişizmini penis kıskançlığıyla eş değerde gören .geleneksel 
tavrı yalanlama çabası içinde değildir. Ancak Kelly'nin "ço
cukluktan kalma molozların minyatür müzesi" yaratması, ka
dına cinsiyet oluşturucu, koruyucu ve bakıcı olarak avantaj 
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sağlamaktadır. Post-paıtuın Docuınent, geçip giden "bebekli
ğe" törensel bir yakınma anında sıkışıp kalmış tarihsel bir 
"analık" canlandırılmasının alaycı bir şekilde çerçevelenmesi
dir. Öyle görünmektedir ki Kelly, Freudyen melankoliğin 
"manik11 eğilimlerini bile desteklemektedir. Bu kişinin biriktir
me '.'e saklama gereksinimi, bir türlü ele geçmeyen aşk nes
nesinin özelliklerini ele geçirmeyi ve böylece kendi bünyesi
ne katmayı amaçlayan ve derinden gelen bir gereksinimdir. 
Melankoli törenlerinin çevresini saran olumsuz kavramları sö
küp atan ve bu törenleri alaycı bir biçimde estetize eden 
Kelly, bu "analiğa ait kutsal emanetleri" kadınsılaşmış bir şiir 
diliyle anlatılan "bellek izlerine" dönüştürür. Yani olumlu de
ğerlerle yüklü bir duygusallık biçimi haline getirir. 38 

Bu koşullarda anlaşıldığında Maupassant'ın romanı Bir la
şam (Une Vie, 1883), günümüz kadın okurlarına Ondok'Uzun
cu yüzyıl sonundan Kelly'nin yirminci yüzyıl müze sergileri
ne eklemlenen bir zincir sunar. Bir Yaşam, bir kadının ya
şamında peş peşe gelen aldatmaca ve yıkımları anlatmakta
dır. Kitap, kadının evlendiği gece hayvanca bir cinsellikle hır
palanmasıyla başlamakta ve dul kalıp çoluk çocuğu tarafın
dan unutulmasıyla son bulmaktadır. Jeanne'a sanki genetik 
bir rahatsızlığa tutulurcasına annesinden melankoli bulaşır. 
Annesinin en büyük melankolik zevki 11Sfenks1in baş kısırun
daki çekmecede duran" aşk mektuplaiını karıştırmaktır (s. 
155):  

Günlerce Corlııne veya Lamartine'in Medflations'unu okuduğu olur
du. Bazen de "anı çekmecesini" ister, çok değerli bu mektupları kuca
ğına dökıük"ten sonra, çekmeceyi yanındaki bir sandalyenin üzerine 
koyar, her birini tek ıek inceledik'ten sonra "anılarını" yine çekmeceye 
yerleştirirdi. Yalnız olduğu zamanlar; yapayalnızken, bazı mektupları 
öperdi. Arnı bir zamanlar çok sevilen fakat şimdi ölmüş olan birinin 
saç buklesini öper gibi öperdi. 39 
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Annesini gözyaşları içinde bulup üzülen kızına yanıt olarak 
barones şöyle der: "Bana bunu yapan anılarım. Bir zamanlar 
iyi olan, ancak şimdi hiç olmayan şeylerin anısı . . .  Sen de son
ralan aynı şeyleri duyacaksın . "  İşte bu "sen de sonralan aynı 
şeyleıi duyacaksın" sözüyle Jeanne'ın annesi kızını suratsızlı
ğın koôlanmış diline mahkum etmektedir. Bu öyle bir dildir 
ki sürekli abaıtnıa, aşırı kadınsı nostalji kalıplan, kendine acı
ma ve kayıp ü zeıine kurulmuştur (s. 149). jeanne iyi bir kız 
gibi bu dili kullanmayı öğrenir fakat dili bir a nne ağzına dö
nüştürür. Örneğin oğlunun yokluğunu anmak için onun laka
bı olan "Poulet" (piliç) sözcüğünü sözel bir anıya dönüştü
rür: 

'Pöulet, sevgili küçük Pouleı' diye fısıldardı, sanki onunla konuşurca

sın::ı. Bu isim bazen onun düşlerine bir son verirdi ve saatler boyu 
parmağıyla havaya bu ismin harflerini yazmaya çabalardı.- Ateşin 

önünde yavaş yavaş her harfi havaya yazar, onları gördüğünü sanır, 

sonra da yanlış yaptığını sanıp yeniden 'P' harfinden başlardı. Kolu 

yorgunluJ..<an ıiırer, ama yine de ismi bitirm�k için kendini zorlardı. 
Bitirdiği zaman yeniden y:ızmaya başlardı (s. 193-4). 

Havaya 'P' harfi çizen jeanne kaybolan sevgi nesnesinin yeri
ne "bellek izini" koymakta, bu iz ise bu ana kadar biriktirilmiş 
çocukluk anılan koleksiyonuna eklenmektedir. Bu nesneler 
içinde en sevileni "Poulet merdiveni" denen, ahşap bir panele 
oğlunun gelişmesini kaydettiği bıçakla atılmış çentiklerdir. Bu 
tablo Maıy Kelly'nin "dışkı izleıi" hesaplamasına benzemekte
dir (s. 180). 

jeanne'ın müzecilik saplantısı, Stekel'in cinsiyet aynmı ya
pan terimlerle "harem kültü" dediği fetişistlere ait bir saplantı
dır. Stekel'e göre "her fetiş ustasının mendiller, donlar, ayak

' kabılar, saç örgüleri, korseler, jartiyerlerden oluşmuş bir hare-
mi vardır. Her fetiş, fetiş olarak büyüleyici özelliklerini bir sü
re sonra yitirm.ekte, ona hayran kişi de hızla ve açgözlülükle 
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başka bir örnek bulmakta, ancak bir süre sonra yine eskisini 
ortaya çıkarmaktadır. Aynen haremi olan bir paşa gibi11 .�0 Ste
kel'in paşasının dişisi sayılabilecek Jeanne, çılgınca koleksi
yon yapmakta, geçmişte bir araya getirdiği "küçük zırvalıkları" 
yeniden keşfedip kurmaktadır. Galerisinde neler neler vardır: 
Kırık fincanlar, annesinin lambası,  babasının kınk bastonu , sı
cak su şişeleri ve tencereler, eski takvimler, kendi altın saç to
kası, ve üzerinde sevgiyle yazılmış sözler olan, Poulet'nin bü
yüme tablosu: 

Boyanın üzerindeki değişik aralıklarla yukarı uzanan çizgiler vardı ve 

çakıyla çizilmiş sayılar oğlunun yıl ve ay olarak yaşını ve boyunu 

göstermekteydi. Yazılar bazen Baron'un iri y2zısıyla, bazen kendi kü

çük harfleriyle, bazen de Lison Teyze'nin titrek eliyle yazılmışt ı. Oğlu

nun çocukluğunu gözünün önüne getirdi. O zamanki sarışın haliyle 

küçük alnını duvara dayıyor, onlar da boyunu ölçüyorlardı. ''.Jeanne" 

dedi Baron, "son altı haftada bir santim uzarnış", . Çılgın bir sevgiyle 

boy ölçen tahtayı öpmeye başladı (s. 199). 

Bu bölümün sakarin tadı veren tonu Baron'un maddeleşti
rilmiş bağırtısıyla birleşince tipik mezar taşı şiirlerinin ve yas 
ağıtlarının göz yaşartan çözümlemesini anımsatmaktadır. Ma
upassant bu fikri (ki buna "sözel fetişin elmas kesicisi" dene
bilir) sonraları Pierre et jean (1888) adlı eserde bir dulun 
oturma odasını süsleyen dört oymayı anlatırken en etkili bi
çimde kullanacaktır. Sulugözlü başlıklarıyla "dulluk" olgusunu 
anlatan bu resimler zevksiz butjuva kültürünün yasa yaklaşı
mını göstermekteydi. Cenaze çelenkleıi , k

,
apaklı kolyeler için

de minyatürler, evlerin içine yapılmış türbeler, şömine üstüne 
konan küçük testiler, dulların taktığı yaşmak,  mezarlık hey
kelcikleıi, mektup paketleıi, saç bukleleri, yani kısacası kişi
selleştirilmiş her türlü cenaze töreni ıvır zıvırı, Maupassant'ın 
alaycı merceğinden görüldüğünde fetişist bir ikonografi ola
rak belirmektedir. Bu fetişist ikonografi ise kadının cinsel 
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enerjisini nesnelere aktarmasıyla (cathexis) yakından ilişkili
dir. 

Ölümü anmak amacıyla biriktirilen bu nesneleri çevrele
yen hafif ölü sevici (nekrofilik) hava Maria Torak tarafından 
incelenmiştir. Ferenczi, Abraham ve Freud'u yorumlayan To
rok bu havayı şöyle anlatmaktadır: "Onarılmaz bir günah duy
gusu: Arzu tarafından esir alırımışlığın günahı, en uygunsuz 
zamanda cinsel taşkınlık yaparken yakalanmışlığın günahı, 
üzüntü ve çaresizliğe teslim olmuşken yakalanmışlık.'ı41 To
rok bu "yas hastalığının" yalnızca kadınlara ait olduğunu be
lirtmemekle birlikte ve tarif ettiği "bastırılmışın dönüşü" ("gü
zel kadavranın büyüsü") salt kadınlara ait bir imgelem olma
masına karşın, ölüm ve mezar arzusunu temsil eden nesnele
re takılan yascılar bir kadın fetişizmi modeline rahatlıkla uy
maktadır.42 

Böyle bir model; kadının (Ferenczi'nin deyişiyle) "nesne
lerin dahil edilmesi" gereksinimine özel bir ağırlık vermekte
dir. Bu gereksinime "birleşmişlik", "başkasının fikirlerini bilin
çaltına alarak sahiplenme" veya kendini maddeleştinne (bir 
tür parçalanmış narsizm) ve nesneler yoluyla cinsel doyuma 
ulaşma da dahildir.43 Bir Yaşam adlı eserde bu boyutlardan 
her biri Jeanne'ın bıktırıcı dokunma, elleme ve eski şeylere 
yapışma alışkanlığında onaya çıkmaktadır. "Eski günlerden 
kalan binlerce ıvır zıvır gördü . . .  dokunduğu şeyler, çevresin
de bulunan küçük önemsiz şeyler. . .  Jeanne onlara dokundu , 
çevirdi, ustlerine biriken tozdan parmakları kirlendi" (s. 176-
7). Jeanne'ın hareketleri Torak ve Abraham'ın "kenetlenme" 
görüşüne uymaktadır. Bu tanım Derrida'nın "iki örgü şişi ara
sında" olduğunu söylediği titreşimli vuruşlar dizisine benze
mektedir. 44 

Derrida'nın kendisi de buna benzer fetişizme "kenetlen
meler" anlatmaktadır. Manik tutunma duygusunda sürekli ka
yıp giden anlamı (yani sahte temsil edilmeyi) hareketsizleştir-
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me, sabitleştirme ve maddeleştirme kaygısı bulmuştur. Fakat 

biz bu savı kabul edersek, Den-icla'nın (ve Kofman'ın) her iki 

cinsiyene de görülen titreşim ve belirsizlik fetişizmini de ka

bul etmeye razı olmuşuz demektir. Eğer kişi açıkça kadın feti

şizmini vurgulayan bir kuram reğlerse, "kenetlenme" fikri do

ğum sonrası duygusallığının kadınlarca açığa vurulmasına 

bağlanabilir. Bu tür bir duygusallığın ölmüş bir çocuğa değil 

de ilgisiz bir sevgiliye uyarlanmasını Maupassant'ın en önemli 

eseıi Bel-Ami' de (1885) görmek olasıdır. Bu kitapta çok zen

gin bir gazete sahibinin yaşlanmakta olan karısı acımasız bir 

servet avcısı olan Du Roy tarafından terk edilmek üzereyken 

onu bir bukle saç kullanarak tuzağa düşürür: 

Kadın başını genç erkeğin göğsüne yavaş yavaş süner ve onu hafif 

hafif okşarken uzun siyah saçlarından bir ruıamı adamın yeleğine ıa

kıldı. 
Kadın ıakılan saçı fark etıi ve aklına çok v:ıhşi bir fikir geldi. Bu ıür 
fikirler çoğu kez bir kadının tek akılcı yönüdür. Yavaşça saçı düğme
nin etrafına dolamaya başladı. Sonra bir alrıaki ve bir üsneki düğme

lere de saçlarını doladı. Her düğmesine bir saç iliştirdi.46 

Erkeğe kısa, düzenli hareketlerle sürtünürken .Madam Walter 

örgü şişlerinin hareketini taklit etmektedir. Mastürbasyona 

benzeyen bu hareket ("iki örgü şişi arasında"), herhangi bir 

erkek fetişisne bulunabilecek en sapık düşü ort.1ya koymakta

dır. Bu gerçekle yapay olanı karıştıra n, bir proteze veya ya

pay cinselliğe tutunan aşm duygusal bir düştür. Ancak bu ya

pay cinsellik kendi cinselliğinin bir figüıü müdür? "Bilmeden 

ona ait olan bir,şeyi alıp götürecekti. I3ir h.iic,,iik tuı:ım saç, lıiç 

istemediği bir şey. Bu saçlar onu kendine bağlayan bir Iıalk;ı 
olacaktı. Bir sır, görünmez hir bağ, erkekte k:ıla n bir hüyii" 
(s. 326-7). Madam Walter sevgilisinin önünde kendini a�ağıla

nııştır ama yine de bu saç halkalarında bir tür narsizm vardır. 

Halka, sahibine geri giden bir ilmek çağrıştım1akta vep en 
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azından kendi içine kapanmış bir kadın imgesi akla getimıek
tedir. Bu kadın aynı klasik bir erkek fetişist gibi kendine dö
nük bir erotik düş içerisindedir. 

Gerçekten de Bel-Ami' de ayna gibi bir şekil alan şey bu 
narsist kadın fetişizmidir. Du Roy bir kadından öbürüne ko
şarken saçlar onu ele verir. Düğmelerine dolanan saçlar ölü
mün yapışkan izi gibidir. Clothilde onu soyarken saçı görür 
ve bir dedektif gibi elleyerek inceler. Üçüncü düğümü de 
çözdükten sonra rengi solar ve bağırır: "Sen düğmelerine saç
lar dolayan bir kadınla yatmışsın!" (s. 330). Clothilde diğer ka
dının fetişizmini tanır fakat Du Roy anlayamaz. "Clothilde'in 
kadınca içgüdüsü ona ne olup bittiğini anlatır. Kızgınlıktan 
küplere binip ağlamak üzere olan kadın kekeleyerek konu
şur: 'Seni seven bir kadınmış . . .  ve sen ondan bir şey alıp gö
türesin istemiş (s. 330-1).' "Bu tümce, "ikinci derece" bir ka
dın-metin fetişizmini belirginleştirmektedir. Onak sevgilileri
nin düğmesinde· görüşmeden buluşan bu iki kadın figüründe 
kadın fetişistin birden onaya çıktığını görmekteyiz. Bu iki �a
dın anık yabancı bir erkeğin bakışıyla "ayrılmakta" değil, tam 
tersi , aynı "bakışla" birleşip maddeleşmektedir. Bu çembersel 
bakı:Ş bir saç buklesi imgesiyle iyice pekişmektedir: "Sen yaşlı 
kadınına sadık kal!" diye bağırdı kızgın Clothilde. "Ona }:>ağlı 
kal! Saçlarından bir halka ôrdür . . .  beyaz saçlarından . . .  Bir hal
ka örecek kadar saç var" (s. 331).  

Durumun aniden tersine dönmesini vurgulamakla (s�vgili
nin söylemini çözerken iki kadının suç ortaklığını ortaya çı
karma) bu şahne kadın özlemlerinin aynasal doğasına ışık 
tutmaktadır. Bu olgu Maupassant'dan yıllar sonra Luce İriga
ray'ın Speculum adlı eserinde söz ettiği olgudur. Maupas
sant'ın kadınlan, erkeklerin elinde güven duygularının bere
lendiğini görür ama aynı zamanda da birbirinin aynısı davra
nışlarla "kendilerine ait bir dil" keşfederler. 

Kadına ait bir nesneyi basit bir "yerine geçen nesne" ol-
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marun ötesinde değerlendiren bir kadın-metin dili kullanarak 
kadın fetişizminin birden çok anlamlı yapısını kavrayabiliriz. 
İster sevgili ,  ister ana-baba, çocuk veya ister kadın eş yerine 
geçsin, kadın fetişi koparılma ve yoksun bırakılmanın erotik 
ekonomisine aittir. Bu yoksun bırakılma duygusu artık hadım 
edilme masalına bağlı değildir. Freud, "hadım edilme dehşeti, 
bu (fetiş) nesneyi kendi yerine geçmek üzere yaratarak nere
deyse kendi anısına kalıcı bir anıt dikmektedir" der. Ben de 
bu anıt kavramına inanmakta ve kadın öznenin bu anıta "sıkı 
sıkıya sarıldığını" düşünmekteyim ancak kadın fetişistin düşler 
dünyasında "hadım edilmiş bir bölge" olduğu görüşünü sor
gulamaktayım. 

Erkek önyargılarının egemen olduğu psikoanalizde çok 
sık kanıtlanan hadım edilme endişesine karşı çıktığım ve bu
na uygun olarak, kadının kaybolan şey karşısında gösterdiği 
tepkinin "penis kıskançlığı" veya "gizli hadım edilme endişesi" 
olarak algılanmaması gerektiği ve farklı kategorilere gereksi
nim olduğuna inandığım için, Mary Kelly'nin yeni bir çığır 
açan "yas konusunda eserlerine" giderek daha çok değer ver
mekteyim, Post-paıtum Documeııt adlı eserinde Kelly, kadı
nın "Cinsel organ açısından yetersizliği" konusunu vurgula
mak yerine "kaybın şiirselliğini" ortaya sürmektedir: Sıvılar ve 
hayalet gibi lekeler kavramsal . olarak hacim kazanmakradır. 
Kelly için kayıp aşk nesnelerine yas rutmanın erotik yönü 
kendi başına önem kazanmakta, erkek cinsel organını en yü
ce değer olarak vurgulayan yargılardan bağımsızlaşıp kop
maktadır. 

Erkek cinsel organını temel alan açıklama geleneği sürüp 
gitmektedir. Örneğin 1981 gibi günümüze yakın bir yılda bile 
Fransız psikoanalisti Gerard Bonnet kendi hastalarından birin
de kadın fetişizmini açıklamaya çalışırken, kadın sapkınlıkları 
konusunda veri eksikliğini bilmesine karşın yine de 
Clerembault'nun vardığı sonuçlardan pek de farklı olmayan 
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çıkarımlara ulaşmaktadır. Bonnet, hastasının durumunda dik
kat çeken noktaların erkek fetişizmine tıpatıp uyan yönlerini 
ön plana çıkartarak başlamaktadır. Bu yönler şunlardır: Can
sız bir nesnenin önem kazanması, bu nesnenin cinsel doyum 
için gerekli olması ve "sapkın'' bir mizansen geliştirilmesi. Ay
nen Clerembault'nun ipek fetişisti kadınları gibi, "Lucie" de 
çok eski bir bornozu bacaklarının arasına sıkıştırarak orgazm 
olmaktadır. Bonnet fetiş-nesnenin seçimini "dahiyane" bir şe
kilde izleyip bulmaktadır. Gerçi bu temel nesne artık önemini 
yitirmiş ve zamanla yok olmuştur ama Lucie'nin fetişizminin 
başlamasına neden olmuştur. Bu nesne Octave Mirbeau'nun 
Le foumal d'une /emme de cbambre (Bir Oda Hizmetçisinin 
Anı Defteri) adlı kitabıdır. Hastaya kitabı annesi vermiş ve bu 
ondokuzuncu yüzyıl roınanındaki gibi, kendisinin de bir ayak 
fetişistine hizmet verdiği yolunda övünmüştür. Lucie'nin ba
bası yoktur. Bonnet "robe de cbambre" (bornoz, ev elbisesi) 
ve 'Jemme de cbambre" (oda hizmetçisi) terimlerini birbirine 
ilişkilendirerek Lucie'nin bornoza "sahip olmasını" babanın 
cirisel organına sahip olmanın simgesel bir formülü olarak 
açıklamaktadır. Freud'un vurguladığı, erkek fetişistin annenin 
cinsel organına "sahip olup olınaması" sorunsalını merkezden 
kaydıran bu tartışmadan sonra Bonnet daha kabul edilebilir, 
sıradan bir yoruma geçmektedir. Lucie'ye "robe de chambre" 
terimindeki sessiz harfleri kullanarak "bord de branche" (ka
las) teıiminin oluşturulabileceğini gösteren Bonnet şu sonuca 
varmaktadır: Lucie'nin bornoz fetişi, erkek fetişistlerin gele
neksel olarak yansıttığı annenin çalımı, gösterişi "olmak" arzu
sunu açığa çıkarmaktadır. Clerembault'a rahatsız edici şekilde 
benzeyen bu tarz ile Bonnet kadın fetişistin simgesel iç are
nasını yeniden erkek cinsel uzvu imgelemiyle doldurmakta, 
Lucie'nin "fetişist" değil, annesi tarafından "fetişleştirilmiş" biri 
olduğunu

_ 
iddia etrnektedir.47 Bonnet da Kofman gibi kadın 

fetişizmi konusunu n belirsizliği varsayımını seçmekte, Lu-
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cie'nin belirtilerinin anne ve baba erki arasında sürekli gidip 

geldiğini söylemekte ve bu vaka incelemesi kaçamak yanıtlar

la sona ermektedir. Lucie fetişist "değil değildir". Lucie'nin 

bornozu "geçiş nesnesi" olarak işlev görmesine karşın (bura

da Bonnet diğer pek çok psikoanalist gibi kadın "sapıkları" 

Oedipal dönem öncesine iterek çocuklaştırmaktadır) aynı za
manda cinsel fetiş-nesnenin salt aletleşmesini de paylaşmak

ta.dır. Kadın sapkınlıklarında genelde olduğu gibi kadın feti

şizmi de Bonnet'ye göre "çalıntıdır" ve "formüle edilmemiş

tir" 48 Sav apaçık ortadadır: Clerembault'dan Gerard Bonnet'

ye kadar kadın fetişizminin psikoanalitik anlatımı ne yazık ki 

kuramsal açıdan yoksun bırakılmıştır. 

Bu ta.rtışmay·ı sona erdirirken, kendi yaklaşınumın içindeki 

"kadın cinselliğini olumsuz kalıplar halinde sunma geleneğini 

destekleme" sorununun farkında olduğumu belirtmek isteıim. 

Fakat bu incelemenin amacı ne kadın fetişizmini desteklemek 

(kadınların sapık olmaya hakları olduğuna inanmama rağ

men!), ne de kadınların katı ve aşırı duygusallık kalıplarına 

kilitlendiklerini ima etmek. Benim amacım kadın davranışları

nı betimleyen "yoğun tariflerle" deneyler yapmaktı. Bir başka 

amacım Maupassanc'dan Clerembaull'a ve Kelly'ye kadar pek 

çok kişinin ilgilendiği kadınların koleksiyon yapma , nesne bi

riktirme merakının edebiyata. yansımasına bakarak, yararlana

bilecek "belgeleri" bir araya getirerek, kadın erotizminin psi

koanalitik düzenlemeleıinde göze çarpan katılaşmaya , esnek

lik yetersizliğine çare aramaktı. 

NOTLAR 

Bu m:ıkaleyi yazdıktan sonra Freud'un çok az bilinen bir konuşması el ime 

geçti. Viyana Psikoanaliz Derneği'ııin (1909) toplamı notları Louis Rose ta

rafından derlenmiş \'C çevrilmi{;ti. Bu konuşmada Freud şaşkınlık verici bir 
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sav öne sürınek<edir: "Tüm kadınlar giysi fetişistidirler." ("Freud and Feıis

hism: Previously Unpublished Minutes of the Vienna Psychoanalyric Soci

eıy", P:;ycboanalytic Qııarterly 57, [1988]: 1 56).  Bu savın hangi anlamlara 

çekilebileceğini "Unmasking the Masquerade: Eighteemh Century Woman 

as Nineıeenth-Cenıury Fetish" adlı bir makalede tarııştım: (Fetisbtsm and 

Domesliclty: Psycboanalysis and llteraıy Obsession in Nineteentb-Centıııy 

Fmıu::e (Cornell Universiıy Press). 

Michel Foucault, Tbe HisfOIJ' of Sexualiıy, çeviren Robert Hurley (New 

York: Random House, 1980), 1: 154. 
2 N:ıomi Schor, "Female Fetishism: The Case of George Sand", Tbe Fema/e 

Body in \Vesterıı Culture, editör Susan Sulieman (Cambridge: Harvard Uni

versity Press, 1986),- s. 363-72. Bu makalenin giriş bölümünde Schor asıl 

amacının "erkek cinsel organını merkez alan tanışmanın yerine kadın cin

sel organını merkez alan ıarıışma koymak değil, kadın bedeninden yola çı

kan okuma modellerini ıamşmak" olduğunu söylemekıedir. "Kadın bedeni

nin cinsel bir beden olduğu feminist kuramcılarca sayısız kez vurgulanmış

tır (lrigaray, 1977)." Feıişizmi araştırırken bu olgunun "çok merkezl i" (ve 

birden fazla şekilli) bir sapkınlık olduğunu söyleyen Schor'un izinden gir

ıim. Ancak Schor erkek-merkezli Freudyen bir fetişizmin ana hatlarına sa

dık kalırken ben tam ıersi bir yol izledim: Erkek bir yazarın kadın feıişizmi 

konusunda edebi tanımlarını kulanarak Freud'un tanımını erkek cinsel or

ganını merkez alan bir tanımdan uzaklaştırmayı denedim. 

3 Bakınız madde: "Femininity'', Tbe Standard Edirlon of tbe Compleıe Psycbo

logica/ ıvorks of Sigmuııd Freud, ediıör James Strachey (London: Hogarth 
Press, 1953-64), cilt 22: "Penis kıskanmanın kadınlarda fiziksel bir eıkisi de 

vardır. Cinsel eksikliklerini gidermek için kendi güzelliklerine çok değer 

verirler• (s. 132). "En üst düzey kadın özelliği olduğu varsayılan utanç duy

gusu aslında sanıldığından daha çok toplumsal bir gelenekıir ve amacı, 

bizce, cinsel organ eksikliğini gizlemektir• (s. 134). Bu görüşlerin eleştirisi 
için bakınız: Luce lrigaray, Speculum of tbe Otber \Voman, çev. Gillian C. 
Gill Othaca: Cornell University Press, 1985), s. 1 12-3. 

4 Guy de Maupassam, Coııtes el noıwelles, editör: Luis Forestier (Paris: Galli

mard, Pleiade, 1974), !: 533. Aksi belirtilmedikçe ıüm çeviriler bana ainir. 

5 Metnin aslında bir·bukle saç "postiche" sözcüğüyle anlatılmıştır ki Lime ta

rafından "bir tür süs" olarak tanıml:ınmıştır. Sözcük genelde takma saç ve

ya peruk için kullanılır. "Postiche" sözcüğünün çağrıştırdığı anlamlar ara

sında "fetişizm" sözcüğüyle bağlantılar vardır, çiinkü "feıiş" sözcüğü Latince 

"facticious" (yapay) sö:zcüğünden ıüremiştir. Ondokuzuncu yüzyıl sonunda 
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takma saça olan hayranlığı anlaıan Fransız tarihi için bakınız: A. Chanıoi

seau, Le Coiffeur et la cbevelure (Paris: Ed. Ulysee Boucoiran, 1938) ve 
Rene Rambaud, Les Fugillı;es: Prects anecdotique et btstolre de la coi.ffııre 

Femlnlne ı:i travers /es ages (Paris: S.E.M.P ., 1955). 
6 Roland Barthes, "L'Effet de reel", Lftlerature et realite (Paris: Eı I·· ıı ıııs du 

Seuü, 1982), s. 81-90. 
7 Maupassant'ın psikoanalitik eğiı imi için bakınız: Elizabeıh Roudinesco, 

Uı Batail/e de ceııt ans: Histoire de la psycbaııalyse en France, cilı 1 
(1885-1939) (Paris: Ediıions du Seuil, 1986), s. 79-81 . 

8 Maria Torak, "Maladie du deuil eı fanıasme du cadavre exquis", Revue 

Françaıse de Psychanalyse 4 (1968): 715-33. 
9 Onsekizinci yüzyılda "sağlıklı cinsellikle" ilgili bir tanışma yer almaktadır: 

Console and Classlfy: Tbe Frencb Psycblatrtc Profess/on in tbe Nlneteentb 

Century (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). Bu eserde Jan 
Goldstein sağl ıkl ı c inselliğin Aydınlanma Çağı kalıpları içindeki yerini 
şöyle tanımlamaktadır: 

Böylece bir takım kal ıpsal özellikler, örneğin çocuklara karşı şefkat 
duyma, aile çevresine yorulan muılu uyum, aileyle ilgili muıluluk ve
ya üzüncü yaratan durumlarda bol bol gözyaşı dökmek, ahlak ve in
san doğası kavramlarını onsekizinci yüzyıl duygusallık kültüne bağla
maktadır . . .  Bu bakış açısından görüldüğünde Pinel'in Rousseauculu
ğu yeni bir boyut kazanmakıadır. Okuriarına seller gibi gözyaşı dök
türen Nouvelle Heloise' in yazarı dokıor için özel bir öneme sahiptir 
çünkü doktor gözyaşlı duygusallığı akıl sağlığının kesin bir göstergesi 
saymaktadır (s. 118). 

10 Maupassanı, Une Vie (Paris: Garnier-Flammarion, 1974), s. 1 50. Barone
sin aşırı duygusallığını anlatırken Maupassam bir tıp ıerimi kullanmakta
dır: "Yürek büyümesi." Une Vie'ye yapılan tüm at ıflar bu basımdandır \'e 
yalnızca sayfa nunıar:ısıyla verilmiştir. 

1 1  Sigmund Freud, "Fetishism• (1927), Stmıdard Edition, cilı 2 1  ve Collected 

Papers, cilt 5 (New York: Basic Books, 1959), s. 198-204. Aynı zamanda 
Freud'un şu önemli makalesine bakınız: "Splitting of the Ego in the De
fensive Process" (1938). Bu makale erkek bir öznenin kadın bedeninde 
gerçekleşı irdiği cinsel kaymanın tipik bir örneğini anlaımak,adır: "Evet 
bu kayma yalnızca kadın bedeniyle ilgiliydi; kendi penisiyle ilgili hiçbir 
değişiklik olmamıştı" (Co/lected Papers, 5: 375). 

12 Alfred Biner, "Le Feıichisme dans l 'amour", Revııe Pbllosopblqııe 24 
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(1887): 142-Q7, 252-74. 

13 "Psikoanaliz, fetişi seçerken koku duyusunun verdiği dışkı düşkünlüğü 

ve zevkinin ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Bu zevkin aslı bastı

rıldığı için yok olmuştur. Hem ayaklar, hem de saç güçlü koku yayan 

bölgelerdir. Fetişleşririldiklerinde koku duyusu zevk verici olmaktan çık

mış ve dolayısıyla bir kenara atılmıştır.• (Sigınund Freud, 11ıree Essays on 

tbe Tbeoıy of Se;;."Ua!ity, çev: James Strachey (New York: Basic Books, 

1975), s. 21. 

14 Freud, "Ferishism", s. 201. 

15 Wilhelm Stekel, Se:ı.."Ual Aberralions: The Pbenonıenon of Fetishisnı in Re

lation to Sex (New York: Liverighr, 1930), s. 3. 

16 Schor, "Female Fetishism•, s. 365. 

17 Freud gibi Lac:ın da fetişizmin kadınlar için bir sorun olmadığını öne sür
mektedir: "Çoğu erkek sapkınlıklarının düşsel amacı erki korumaktır. İşte 
bu nedenle kadınlar?a fetişizm olmaması erk arzusunun kadın sapkınlık

larında farklı bir kaderi olduğu fikrini onaya çıkarmaktadır.• I.acan feti
şizm sorunundan söz ederken cinsel farklılıkları kabullenmekle birlikte, 
yine de erkek fetişistin karşııı olarak erk kıskanan kadın eşcinsel imgesi
ne geri dönmektedir. Jacques Lacan, "Guiding Remarks for a Congress 
on Femiriine Sexuality", Fenıinine Se:ı.."Uality, editör Juliet Mitchell ve Jac

queline Rose, çev.: Jacqueline Rose. (New York, W. w, Norton, 1985), s. 
96. 

18 Aynı eser, s. 365. 
19 Piera Aulagnier-Spairani, "Remarques surla feminite et ses avatars", Le 

Desir et la peroersloıı (Paris: Editions du Seuil, 1967), s. 53-90. Bu eser fe
tişizmle ilgili son derece iyi makaleler içermek"tedir. Aralarında en dikka
te değer olanı Guy Rosolato'nun "Etude des perversioris se.'-"Uelles a par

tirdu fetichisme• adlı makalesidir. 
20 Schor, "Female Fetishism", s. 371. 

21 Roudinesco, iA Baıaille de ceııt ans, 2: 121-27. 

22 Jacqueline Rose, Se1,-uafil)> in ıbe Field of ViSloıı (London: Verso, 1986), 

s. 1%. 

23 G. G. de C!erembaulı, lA Passlon des eto!fes cbez un neuropsycbiatre. 

editör: Yolande Papeni er .al. (Paris: Sol in, 1981), s. 34-35. 

24 BU düşsel ahlaksızlığın tarifi için bakınız: Une Vte, s. 48, 149-50, 179-80 
ve özellikle 222. 222. sayfada jeanne'ın düşgücü anıları tarafından sado
erotik bir biçimde "kırbaç!anır". 

25 Maupassanı'ın "La Chevelure" adlı öyküsünün ilginç bir Ortaçağ benzeri 
için bakınız: jean-Charles Hucheı'nin psikoanaliıik yorumu, "De la per-
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version en liııeraıure•, Poetique, no. 71 (Eylül 1987): 272: 80. 

26 Maupassanı, Coııtes et nouvelles, ediıör: Louis Foresıier (Paris: Gallimard, 

Pleiade, 1979), 2: 1 10. 
27 Bu kısa öykülerin "La Chevelure"le olan ilişkisinin ilginç bir yorumu Plıi

lippe Lejeune tarafından 1986 Temmuzunda Cerisy-la-salle'da "Maupas

sanı et le feıichisme" adlı konuşmada yapılmıştır. 

28 J'v!aupassant, Contes et ııoııveffes, !: 919-20. 

29 Schor, "Female Ferishism", s . .369. 

30 Sarah Kofman, "Ça cloche" Les Fiııs de l'bomıııe: A partir dıı ıraııail de 

jacques Denida (Paris: Galilee, 1981), s. 99. 

31 Fetişizmin felsefi tarihi ve "ilkel" toplumlarda din araşıım1alarıyla bağlan

tısı için bakınız: William Pieız, "The Problem of the Fetish, 111 Res 9 (Ba
har, 1985): 5-17. Reklamcılık ve pornografide ferişizmin eleştirisi için ba

kınız: New York, New Museum of Conıemporary Art: Differeııce: On 
Represeııtaıion aııd Se:ı-uaflty 0984-85) ve Daıııaged Gocls (1986). 

32 Maupassanı, contes et nouvelles, 2: 851-52. 

33 Jacques Derrida, Glas (Paris: Galilee, 1974), s. 250. 
34 Buna benzer çift cinsiyetli bir hizmetçi figürü de Georges Rodenbach'ın 

Bruges-la-Morıe adlı eserinde vardır (1892; Paris: Fl:ımmarion, 1978). 

Mutsuz, dul bir adamı anlatan öykü Hollanda'nın bir kentinde geçer. Ya

zıldığı çağdan biçem olarak ilerde olan öyküde ölü bir kadının saçı cam 

fanusa kapatılır ve adak nesnesi olarak saça tapınılır: 

Hala O olan bu saçları, değişmemiş salonun her yanından görebil

mek için piyanonun üstüne koydurttu. Piyano orada öyle durmaktay

dı. Sonsuza dek sessiz kalacakti. S:·ı;lar kırılmış bir zincir, yarım kal

mış bir öemeı, batan gemiden kunarılmış kablo gibiydi. Ve onu her 

türlü ki.denmeden korumak için, metali okside edip rengini bozacak 

olan nemli havadan sakıflll1ak amacıyla akl ına gelen fikri uyguladı. 

Fikir pek sevimli olmasa bile oldukça safçaydı: Saçı cam bir fanusa 

koydu. Çıplak saç demeti bu kristal kucuda, bu şeffaf raburıa uyup

cak, o da her gün saça saygılarını sunacaktı. 

Clochette'in yüzündeki tüyler nasıl bölüm bölüm, coğrafi olarak bir

birinden ayrıysa, ölü eşin bukleleri de bölük bölükıür. Hugue bu saçı 

"bölünmüş bir siirek!ilik" olarak tarif eder ki, bu tarif Freudyen fetişis

ıiıı bozuk görüşünü de .kapsar. Bu tür ferişisı ananın yok olması fikri
ni aklında sürdüremediği için onun bitişiğindeki nesneye odaklana

rak 'bakışını "böler". 
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Alım yelesi yüzünden bir dansöze aşık olan Hugue, bir süre sonra 
dindar hizmetçisi tarafından ıerk edilir. (Dansözün sarı saçlarının da 
boyalı bir peruk olduğu bir süre sonra orıaya çıkar.) Sanki ölünün sa
çı sakal aracılığıyla öç almaktadır. Zaten saç da çan şeklindeki fanu
sun altına itilmiştir. Fanus ise din giysilerinde kullanılan şapkalarla 
çanlar arasında mecazi bir anlam oluşturmaktadır. ("Sevgil i  Beguina
ge'ına giderken mutluluktan uçmak-r:ıydı. Hızlı hızlı yürümekte,. koca
man başlıklı kara pelerininin başlığı bir çan gibi titreşmekteydi".) Bar
be kararsız bir figürdür ve "titreşmekıedir". Hareketleri giderek çalan 
çanların seslerinde yankılanır: "0 sonsuz çanlar ona dokundu. Ölüm 
habercisi çanlar, otuz günlük ayin çanları; günlük dua çanları - sanki 
blitiin giin boyunca kara bııhurdanlıklarını sallannış gibi, görünmez 
bir buhurdanlıkıan bir ses bulutu saçılırcasına." Ölüm habercisi çan
lardan dengesi bozulan Hugue, sevdiğinin alrın sarısı saçlarını kulla
narak metresini boğar. (Öykü Maupassanı'ın annesinin gerçek intiha
rıyla garip bir benzerlik taşımaktadır. Laure Le Poittevin, bir söylenti
ye göre saçını kullanarak intihar etmişıir.) Pierra Fedida "bu saç için
de cinayeti ıaşımakta" diyerek Rodenbach olayına gönderme yap
maJ..ı:adır. Nou11ef Rel!l.ıe de Psycbmıal)'se, no. 2 (Ağustos 1970), s. 
250. 

35 İnkarın bu fetişisı mantığı için bakınız: Ocıave Manoni, "Je sais bien, ma
is quand meme• Clefs pour l'imagiııaire. ou l'autre scerıe (Paris: Editions 
du Seuil, 1969), s. 9-33. 

36 Elizabeıh Cowie'nin bu konudaki mükemmel çözümlemesi için bakınız: 
"lntroducıion to Post-panum Documenı•, mi/, no. 5-6 (1981): 1 1 5-23. 
"Motherhood, Loss, Fetish• adlı bölümde anne, baba ve çocuğun görsel 
olarak yokluğu ile ilgili ilginç bir tartışma sunmaktadır: 

Doğum Sonrası Belgesi (The Post-partum Documenı) bir tek kişisel 
tarihle değil, anal ığın "kişisel tarihiyle" ilgilidir. Bu nedenle insan fi
gürünün olmayışı, Mary'nin fotoğraf gibi imgeleri, baba Ray Barrie 
veya oğul Kelly'nin kendisi önemlidir. Bu sıraıeji serginin geriye ba
kış değil, temsil edilme işlevinin altını çizmekte ve sergiyi özyaşa
möyküsü olm:ıl..ı:an daha da uzaklaşıınnaktadır. İmgenin gerı,.cekçi 
temsil edilmesi, insan yüzü olarak gösterilmesi ve böylece onunla öz
deşleşilmesi sakınılacak bir konu olmuştur. Onun yerine elimizdekiy
le yet inmeli, bu kişisel tarihin yapı dizisiyle çalışmalı, onu bir dizi 
temsilin, işaretin, yaklaşık değerin, s imgeler ve söylemlerin içinden 
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bulup kavramalıyız. Analığın kişisel deneyimi, analığın toplumumuz
da araştırılmasından elde edilen. malzemedir. Bu deneyim, yani Mary 
Kelly'nin analık deneyimi, apaçık bir gerçek değildir; bunlar işarecler, 
izler ve serginin malzemesinde yan yana gelmiş kayıplar ve aynlıklar
dır. Bu öyle bir temsil sürecidir ki bireysel öznenin yerine b�ka bir 
şey konur. Mary Kelly, V. Belge ile ilgili şöyle der: "Anayı fotoğraf ol
sun olmasın kendi imgesiyle belinmeyi reddetme onun varlığını ona
dan silmek demek değil, çocuğun varlığı yoluyla ananın arzusunu 
Ötekinin alanına yerleştirmektir.• "Bunun da ötesinde, eserin içinde 
ana figürü olmadığı için, kadınlığın temsil edilmesi 'bozulmadan' na
sibini almayacak demek değildir. Doğum Sonrası Belgesİ'nde bakış 
dünyasında bastırılan gerçekçilik, günlük yazımı olarak geri döner." 
Bu metinlerde itirafların iç gıcıklayıcı içtenliği vardır. Fakat "öykü' as
lında yalnızca bu metinlerle nesnelerin yan yana konmasında onaya 
çıkar Öykü ana ve çocuğun toplumsal ilişkilerde yan yana getirilme 
sürecinin yazımı olur. Bu dol�ımda serginin nesneleri ve metinleri 
önemli geçici nesnelerdir. Ananın •anı nesneleri" ve çocuğun ''geçici 
nesneleri" birlikı:e yaşanan bir zevkten yoksun kalmaya şahitlik eden 
simgelerdir. Fakat bunların köklerinde yatan arzu, yalnızca fanıazinin 
özel yapısı kullanılarak bilinçdışında yaratılabilir. (Alıntılar Comrol 

Magazine, no .. 11,  1979'dandır.) 

37 l..iary Kelly, Post-partum Docunıeııt(London: Routledge and Kegan Paul, 
1985), S. XVİ. 

38 Kelly bize •müze söylemi" denilebilecek şeyin feminist bir yer değiştir
mesini vermektedir. Bu söylem, Balzac, Baudelaire, Flauberı, Zola, 
Heni'}' James, Prousı, Benjamin ve Ademe gibi yazarların edebi temsil 
edişlerinde bul unmakıadır. 

39 Maupassant, A ıvomaıı's Life, çev: H. N. P. Sloman (Harmondsworıh, 
England: Penguin Classics, .1982), s. 123. Metindeki tüm alıntılar bu bas
kıdandır. 

40 Stekel, Se:tua/ Aberraf/ons, s. 21. 
41 Torok, "Maladie", s. 717. 
42 Çavuş Berırand'ın ünlü sapkınlığını anlatan Maupassanı, saç fetişizmi ile 

nekrofiliyi (ölü sevicilik) 1884'te basılan"l.a Chevelure" ve •ı.a Tombe" 
adlı öykülerde birbirine bağlamıştır. "La Tombe"da erkek bir birinci şahıs 
ağzından anlatılan öyküde saç, organik çürümenin dışkı sevici cazibesiy
le özdeşleştirilmiştir. Bu öyküde fetiş tamamen erkeklere ait ölü sevici bir 
düş gibi beliriyorsa, ki bu Freudyen yapıya göre tipiktir, bu feıişisıin be-
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beklik üıopyasındaki ana! erotizme ve dışkı •armağanlara' geri dönüş ar
zusunu göstermekıedir. Bu öyküden· bir yıl önce basılan "Appariıion" 
(Hayale!) adlı öyküde ölüm, saç ve kadın arzusu iç içe geçmiştir. Perili 
bir evde kadın bir hayaleı kurtarılmayı beklerken, kadının ıerekesini da
ğııınak üzere bir adam gelir. Hayaleı "isıer misin? ister misin?" diye so
rarak, ısrarla adamdan "büyük bir hizmeı" rica· eder. Bu öykü tersine 
dönmüş bir ölü sevicilik öyküsüdür: Ölü bir kadınla sevişen erkek yeri
ne, bu öyküde dişi bir ceset yaşayan biriyle sevişmek isıer. 

43 Tbe Language of Psycboaııafysis, çev: Donald Nicholson-Smith ( New 
York: W. W. Noıton 1973). 

44 Jacques Derrida, "Entre crochets", Dlgraphe, na. 8. r l ' '"'(ı): 97- 1 14 .  

4 5  Maupassant, Bef-Aml (Pais: Gamier-Flammarion, 1959.l, s .  283. 
46 Bef-Aml, çev: Douglas Parme (Hannondswoıth, England: Penguin Bo

oks, 1975), s. 326. Alıntılar bu baskıdan olup sayfa numaraları meıinde 
belirtilmiştir. 

47 Gerard Bonnet, "Feıichisme et exhibitionisme chez un sujet feminin", Vo

ir, etre vu: Etudes cllıılques stlr f'exblbltioııisme(Paris: Presses Universita
ires de France, 1981), !: 93-94. Bu metni benim dikkatime sunduğu için 
Jann Maılock'a ı�kkür ederim. 

48 Gerard Bonnet, !.es Peroers/ons sexueffes (Paris: Presses Universitaires de 
France, 1983), s. 117. 





9 Roclin'in 
Ünü 

Anne J'v1. Wagner 

Zaıen şöhret de yeni bir ismin çe\Tesinde kümelenen yanlış anlama

ların toplamıdır. 

- R. M. ·R ilke, "The Rodin Book" 

Rodiri'in eserlerindeki ilke ciıısellikıir. Kendinin farkında olan ve ola

naksız bir amaca ulaşmak için umutsuzca enerji harcayan bir cinsel

lik. 

- Artlıur Symons, "Les Dessins de Rodin" 

Rodin'in ünü halen oluşmaktadır. Onu anlama ve sonuç 
olarak yanlış anlama çabalan sürekli birikmektedir. Kanmo
yunun tanıdığı Rodin'le ilgili en ilginç yön, hakkında en son 
söylenilenlerin Rodin'in çağdaşlarının göıüşlerine çok uyması
dır. Bizim Rodin'imiz, rıpkı onlarınki gibi, hem çok ünlü, hem 
de kötü şöhredidir. Sanatı ve cinselliği (hem kendi, hem de 
eserlerinin cinselliği) ümitsizce birbirine dolanmıştır. Bu kada
rı açıkrır. Daha az açık olan Rodin'de cinsellik ve sanatın açık 
ilişkisinin günümüzde ne anlama geldiğidir. Bu ilişkilendir
meyi Richard Dorment göz ardı etmemizi istemekte, fakat bu
mı yapamayız .  Sanatçının eserleri ve davranışlarındaki "sap
kınlıktan" iğrenen Dorment, Rodin'in bu kolay hazmedilme-
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yen yönlerini dışlamıştır: "Eminim Rodin'in ünü son hesaplaş
mada bitmiş bronz anıtları ve portrelerinin üzerinde duracak
tır."1 Rodin'den söz ederken iğrenme söz konusudur fakat 
"nihai ün" kavranuyla (belki de Kıyamet günü kastediliyor) 
baş etmek güçtür. Kabullenmesi daha da güç olan bir konu 
daha vardır ki bu da Dorment'in son değerlendirmesinin te
meli olan radikal ayıklamadır. Burada ayıklamadan kasıt sa
natçının eserlerinde hoşa gitmeyen, sakıncalı sayılan yönlerin 
temizlenip eserden çıkarılmasıdır. Bu sanatçının ameliyat ma
sasından kalkamadığı bir tür estetik ameliyat gibidir. Fakat 
cinselliği açıkça ortaya koymanın da sakıncaları vardır: Ro
din'in resimlerinden bir seçkiyi büyük boyutlu bir kitap ya
pın, kitaba aşikar bir isim verin: Rodin: Erotik Desenleı; Alan 
Kiıili gibi bir çağdaş Fransız heykeltıraşının sanat, aşk ve ka
dın konusunda ilhamlarını ekleyin, edebiyatta sürü başı olan 
Philippe Sollers'a üstünde dumanı tüten, nefes nefese bir ma
kale yazdırın ("Rodin'in Sırları") ve işte kötü şöhret bir kez 
daha sizinledir. 

Dom1ent'in endişelerinde ve Fransızların oturaklı düşünce
lerindeki gülünçlük bize kendi yüzyılımızın sonlarına erişir
ken tarihin kendini yinelediğini göstermekte, bir önceki yüz
yılda olanlar tekrarlanmaktadır. Ancak günümüzün bu iki tür 
tepkisi (yani "sapık" malzemenin ayıklanması ve tahrik edici 
malzemenin paketlenmesi), artık sanat eleştirisi dünyasında 
pek iş yapmamaktadır. Rodin'in sanat ve cinsellik arasında 
kurduğu denklem bugün sorunsaldır. Bu denklemin çözülüp 
açığa çıkması Rodin'in eskiden yerleşmiş ününün nelere da
yandığını ortaya çıkarnuştır. Rodin'in yaşadığı çağın sanat da
hisi olarak dünyaca tanınması iki şeye dayanmakta ve bunlar
dan beslenmektedir: Kendi cinselliğine tepkileri ve sanatın 
cinsel yoğunluğuna tepkileri. Rodin'in ilk izleyicileri arasında 
ola n erkek ve kadınlar, şairler ve edebiyatla uğraşanlar, ama
tör ve profesyoneller, sanatçılar, karikatüristler ve sosyologlar 
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Rodin'in önemini anlatırken seçtikleri terimlerle onun yaratıcı
lığını cinsel performans ve sanatını cinsellikle ilgili doğruların 
anlatımı olarak okuduklarını göstermektedir. Bu izleyici kitle
si Rodin'irı tek izleyicisi olmasa da kesinlikle en etkili olanı
dır. Rodin'itı sanatını yakından görmekteydiler ve bu sanat 
onların anlattıklarını etkilemekteydi. Kısacası, kişi ve sanatçı 
olaı;ak Rodin'in kültüre girmesi kendi heykellerinden çok bu 
insanların gayretleriyle gerçekleşmiştir. 

Rodin'in dehasının cinsellikle ilişkilendirilmiş oh..-umalarının 
ne denli yaygın olduğunun en güvenilir göstergesi, bu tür 
okumaların hem hırslı hem de sıradan aldatmacalarda ortaya 
çıkmasıdır. Bunun en güzel örneği seçkin sanat fotoğrafçılığı 
ve gazetecilikte kullanılan karikatürlerdir: 1 90 1 'de Edward 
Steichen'en çektiği Rodin portresi ve 1913'te Sem'in yaptığı 
karikatür bu tür yaklaşıma örnek verilebilir (Figür 9.-1 ve Fi
gür 9.2). Her iki eserde de imgenin Rödin'in dehasına odak
landığını söylemek yanlış olmaz, ama bu ifade bilgi vermek
ten hayli uzaktır. Her iki eserin de bu dehayı tanımlamaya ça
baladığını söylemek de yeterli değildir. S.teichen bu amaçlan 
kucaklar, ancak önemli olan bu amaçlara şekil vermek için 
h.-ullandığı tipik abartma ve dramatik aşırılıktır. Steichen'ın de
diğine göre Rodin yalnızca insanlar arasında bir insan değil, 
ölümsüzler arasında bir ölümsüzdür. Bu kardeşliğe girmesini 
sağlayan ise derin olduğu kadar ustaca da olan bir yaratıcılık
tır. Steichen'ın eserinde öne sürülen fikri kanıtlamak için üç 
ayrı simge üst üste bindirilmiştir: Rodin'in heykelini yaptığı 
Victor Hugo, bir başka şair olan Rodin'in Düşüneıı Adam ' ı 

ve Rodin'in kendisi.3 Aynı yüceltme havasını yansıtan bazı 
makale !erin isimleri ise şöyleydi: "Rodin: O bir Tanrı nu?".4 
Steichen'ın yanıtı, aynı Rilke'nin veya Octave Mirbeau'nun ya
nıtı gibi, muhteşem bir "evet" olmuştur. Böylece fotoğrafçı 
1907'de Rodin'i bir kez daha resmetti (Fig. 9.3). Bu fotoğrafta 
Tanrı gibi beyaz uzun giysili Rodin'i bu kez de İncil'den güç 
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Figiı: 9. ı ..Erl'\\.·ard Sı1.:ichl:tı. Diitiinen A:iam 'il1JYlıtındd prtJ;.;��fen. 
Bodli; İ-'i? arka planda Vii:ıor Hugo Amn, 1901. 26 x 32.2 cm. 

(Musec Rodin, Paıis, Ph. 217, ııegaıh·e Bnın0 Jarret). 

alan ve yaratıcılığını vurgulayan bir başka simgeyle ilişkilen
dirdi . Bu fotoğrafta Havva h::ıv:ılet gibi olmasına karşın tam 
oluşmuştur ve ustanın, bedeninden çıkar gibidir. Yaıatıl:ı.n etki 
rastlantısal değildir. Steichen bu fotoğrafı bi r önceki eserini 
tamamlaması için tasarlam?ştır. 

Steichen'm fotoğraflan bir::? z .:.,v'i u i ı ınekk: lıirl i kle , Ro-
clin'in ününü tanımlamakta yalnız değillerdir. Denzeıi şekilde 
tasarlanmış yığınla portre vardır: Csta nutuk a tarken, 1900 yı
lındaki tek kişilik sergisinde veya Gertrude Kasehier'in çektiği 

bir düşünme anını gösteren fotoğraf ve hatta hepsinden daha 
düşünceli göründüğü başını Adem'e dayam ış , Havva 'dan 
uzak duruşuyla hiç benzeşmeyen o fotoğraf.5 13u tü r imgeler 



Figür 9.3 Sem, Rodin Tango Yaplj'Or, 1913. ağaç baskı 
(Roben Deschames ,.e jean-François Chabrun'ün Augusıe J?odin adlı eserinden 

alinmıştır, [Lausanne, 19671, s. 216.) 

sanatçının çağımızda baskı yoluyla hızla yücelcilmesine katkı
da bulundu. Bu yaygınlaşma sıkıcı makalelerle de sürdüriildü, 
maceraperest yazılarla ve bu iki uç arasında değişen sürüyle 
küçük dergi yoluyla genişledL6 1 880'lerde bir bilinmeyen 
olan Rodin'in yine öyle kalmasını destekleyen eleştirmenler, 
bu makaleler yaygınlaştıkça homurdanmaya başladılar. "l\fa-
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kalelerden oluşmuş bir kaideye oturtulan Rodin Tannlaştı ."  
Bu sözler 1880'lerde Rodin'in ilk destekleyicilerinden biri 
olan, fakat 1898'de bu tür bir başarının değer yitirmesine yol 
açacağından emin olan Felicien Champsaur'e aittir. Champsa
ur şöyle devam etmektedir: "Beyni önce sarhoş olan, sonra 
da yumuşayan Rodin sonunda akılda kalacak laflar etmekten 
başka bir şey ,yapamaz oldu. Bu sözler kesin olarak 'ülkenin 
dehası' rütbesine yükseltilmiş birine yakışır sözlerdi."7 (Bir 
noktaya dikkat çekmekte yarar var. Rodin bu tür sözlere hiç 
kulak asmazdı. Yazar ve fotoğrafçılara kendi hakkında yayın 
yapmaları için para verir ve sonuçları takip etmek amacıyla 
basında yayınlanan haberleri tarayıp kupür kesen şirketlere 
üye olurdu.) 

Sem'in gerçekleştirdiği ve Rodin'in ününü cilalamaya yö
nelik eylem, sanatla ilgisi olmayan bir kategoriye girmektedir. 
Çağdaş bir paralellik kuıulabilmesi amacıyla 1906'da

. 
Rodin'in 

sekreteri olan Marcelle Tirel'in sözlerini .aktarmama izin verin. 
Tire! ilk tanışmalarından söz etmektedir: " . . .  beni kendim, ya
şanum, işim ve paramla ilgili sorgula.maya başladı. Tüm soru
larını tam olarak ve açıkça yanıtladım. Ben konuşurken o da 
yüzümü incelemekteydi . 'Bana modellik yapar nusın?' diye 
sordu. 'Modellerim var ama onlara hiçbir zaman güvenemem.' 
'Hayır, efendim, ben hiçbir sanatçıya modellik yapmadım; si
ze ise hiç yapmam: Çok kötü bir ününüz var.' ııB Sem'in kari
katüründe de az çizgiyle ima edilmek istenen budur. Bu kari
katürde sanatçı ve erkek aynı bedeni, yani Rodin'in bedenini 
paylaşmaktadır. Fakat çalışma önlüğü ve keçi ayakları Ro
din'in kişiliğinin dillerden düşmeyen iki yönünü açıkça olnı
mamıza yardımcı olmaktadır. Bu yönler Rodin'in mesleği ve 
gem vurulmaz cinselliğidir. Bu çizimde tek beden fakat iki 
ayrı dış görünüş vardır. Aynı şekilde kadın ve heykel de tek 
formda birleşmiştir. Kadını heykelden ayırdetmek iki yönlü 
mümkündür: Söylentiye göre Rodin heykellerini yaratırken 



Figür 9.3 Edwaıd Sıelchen, .Rodi11-H«ll()(1 1907, renk(� 15.5 ıc 10 cm 
(Metropoliıan Museunı of Art, New York, 

The A!fred Sılegliız Collecıion, 1949. 55. 635. 9). 
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onları kırıp döker, şiddet gösterilerinde bulunurdu. Kırık par
çalar heykel yaratı olayını anımsatmaktadır. Beri taraftan hey
kelin ustanın kollarında kalan parçası ise garip bir şekilde 
çok canlı bir kadıni betimlemektedir. 

Sem ve Steichen'in imgelerinin u laşmak istediği noktalar 
tabii ki birbiıinden çok farklıdır. Fakat bu imgelerin amaçladı
ğı gülmece veya ciddiyet biıini veya diğeıini daha fazla ciddi
ye almamızı gerektirmez. Ben ise her bir görüşün önemine 
işaret etmek yerine bunların birbirine nasıl bağlı olduklarını, 
nasıl birbirine dayandıklarını göstermek istemekteyim. Ro
din'in dehası (ki bariz şekilde erkeksi bir özelliktir), onun ka
dınlan temsil ediş şekli ve hatta onun keçi gibi davranışlarıyla 
ilgili dedikodular gerekliydi ve toplum içinde oluşan Rodin 
olgusunun uyumlu birer parçasıydı. Hatta Rodin'in kendi cin
sel davranışlarıyla ilgili fikirleri bu olguya öylesine eklemlen
mişti ki, hem Steichen hem de Sem kurucu statüsü kazandı . 
Benim ileriye sürdüğüm göıüş şudur: Rodin'le ilgili bu iki ba
kış -yani onu bir dahi olarak sunan bakışla sanatçının kadm
larla ilişkisinin çeşitli derecelerini tanımlayan bakış- birbirin

-den ayrılamaz. Rodin'in çağdaşları için onun parlaklığı ve ka
dın bedenini temsil ederken ve kullanırken gösterdiği yakın
lık ve şiddet hep birlikte Rodin'in dehasını oluşturmaktaydı. 

Bu bölümün amacı, Rodin'in ünü dahiiinde, onun kadınla 
dansının ne denli merkezde olduğunu tartışmaktır. Öyleyse 
başlama noktamız Rodin olmalıdır, yani sanatçının kendisi. 
Bu mutlak ve bilinebilir bir nicelik değildir tabii ki, fakat ya
yınlara yansıyan bir kimliktir. Rodin eleştirınenlerirıin çoğu 
için yapılacak ilk iş sanatçı için bir kimlik, bir "ben" yaratmak 
olmuştur. Bu , okuyucuya Rodin'in değerini anlatacak bir bi
linç veya dünyada varoluş biçimidir. Bireyciliğin vurgulanma
sı tabii ki ondokuzuncu rüzyılda yaygın bir uygulamaydı: Ör
nek olarak Van Gogh'tan des Esseintes'e kadar bir dizi imgeci 
kahramanı hatırlamamız yeterlidir. Fakat ruhsal ve estetik uç-
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lan vurgulayan bu tür kimHkler Rodin için uygun değildi. Or
taya çıkan mitosta garanti edilen kişilik akıl veya zevk değil, 

fiziksel dünya, elle tutulabilir gerçekti. Rodin'in varoluşunun 

ilk sınavı onun dehası değil, maddesellikle olan ilişkisiydi. 
YaraLH.:ılığının ilk kanıtı ise bedensel çalışması, ham ve şekil

lenmemiş malzemeyle aracısız temasıydı.9 İnsan ve malzeme
nin bu baglancısııun görülür etkileri Rodin'le ilgili yazılarda 

ortaya çıkmıştır. Örneğin sanatçının stüdyosuna yapılan ziya
ret, kavram olarak çok sıradan olmasına karşın, dipdiıi ayak
tadır. Pek çok kez Roclin işinin başından çağrılır ve bizim in
celeyici bakışlarımızla karşılaşır: "Adam size doğru geliyor, 
giysileıi a lçıyla kiılenmiş, ürkek ve çekingen. "10 _yeya başka 
bir yonım: "Adam orada öyle gözlerinizin önünde, giysileri al
çıyla kirlenmiş, elleıi kille yapış yapış. " 1 1  Veya bazen çalışma 
mekiaı tek başına sanatçıya kin1Jik verir: "Auguste Rodin'in 

sLüdyosu içten bir sadeliğe sahip . Gösteriye yönelik hiçbir şey 
yok. Zarafete hiç ödün vemıemiş. Sözcüğün gerçek anlamın
da bir atölye bumsı, işçinin h.-ullandığı anlamda . İçerdiği ç-alış
nıaların <lışında hiçbir amacı olmayan bir oda."12 

Buradaki kayma _(bir insanla onun çalışma yeıini birbiıine 
denk olarak görmektir) kişiliğin göstergesi olarak malzemede 
ısrar etmektedir._ Rodin'in fiziği de aynı şekilde böyle kanıt 
sunmak için kullanılmıştır. Demek ki sanatçının bir sürü poıt
resini değerlenitirken göz önüne alınan yalnızca benzerlik 
değil, poıtrerıin bireysel özelliklerinin sanatçının özünü temsil 
etme biçimiydi. Örnek olarak 1 888'de hocası ve sevgilisi için 
Camille Claudel'in yaptığı büstün raıumııu bir inceleyiniz (Fig. 
9.4): 

[Cl:ıudel'in Rod.in büstü[ c:ınlı yüz h�ıları, açık bakışındaki s:ıkiıılik. 

uzun aıaerkil s:ık:ıL geniş erkeksi onıuı:l:ır bize Röııe.sırıs'm ilk giiııle
rinin usıal:mnı anıınsaımakıa . O gü._:lü yaraı ıcıl:ırın içgüdüleri yete 
nekıen çok daha zengin ve belirleyiciydi. Her şeyin öıesinde Clauckl 
sanatçıda içgüdüsel olanı y::ık::ıl:ıımş, antik dönem lıcykC"lı ı r.ı): ı r, , ı ı ı :  
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yapıığı gibi Tanrı adı altında doğa güçlerini temsil edebilmiştir. Ro
din'in ellerinin şekillendirdiği taşları ve görünmeyen düşsel ruhu ara
sındaki gizli uyumu yakalayıp aktarabilmiştir. Yüz hatlarını böylesine 
tanımlayan, yorumlayan, bütünleyen bir portre görmedim. Bu besbel
li Rodin; fakat onun da ötesinde, bu Heykelııraş; bu aynı zamanda 
düşünceleriyle yaşamı kavrayan ve elleriyle yaşamı doğuran Yaratan; 
bu aynı zamanda bir güç, sanat bü}'iisünün gözlerimizin önünde ya
ranığı büyük bir güç.13 

Bu tür eleştiri ( Gazette des Beaux-Arts'da yayınlanan Edu
ard Rod'un sözleri) benim zevkime pek uygun değil. Ancak 
bu sözleri kullanmaktaki amacım, Rodin'in görüntüsünün ay
nı çalışma mekanı gibi, onun kişiliğinin gerçeğini yaç.sıtır bi
çimde lnıllanıldığını kanıtlamaktır. Bu çok temel,  çok içgüdü
sel bir gerçektir: Bedenin gerçekliği ve erkeksiliği, köşeli 
omuzları ve ataerkil sakalı. Bu bir erkeği bir güçle veya üret
kenlikle, "salt yetenekten dalıa. belirleyici ve daha zengin" bir 
şeyle eşit tutan bir gerçektir: Buna ister doğa deyin, ister ya
ratıcılık; Rodin her ikisini de gerçekleştirmeye çabalamakta
dır. 

Rodin'in öznelliği bence temelde ve özünde erkeksidir. 
Böyle olduğu için de dünyanın maddeselliğiyle ilkel bir ilişki
ye girmiş bir kimlih.1:ir: "Rodin doğayla boğuşan bir bendir. "14 
Veya daha az şiddet içeren bir deyişle, " Rodin doğanın güç
leriyle tam bir alışveriş içindedir".15 Aynı tema üzerindeki bu 
çeşitlemeler, Rodin'e bir 'benlik' veya 'varlık' demektense 'pa
gan' demeyi yeğlemekte ve aynı savı biraz farklı bir yoldan 
öne sürmektedirler: Mirbeau şöyle yazar: "Her şeyin ötesinde 
Rodin bir heykeltraştır. Ve cesaretle belirtelim ki pagan bir 
heykeltıraştır. Yani tek bir aşkı olduğu için tek bir inancı var
dır: Doğaya olan inancı ve aşkı. Doğa onun tek esin kaynağı
dır. 1 1 16 (Acaba yirmi' iki yaşındaki "pagan" Rodin'in 1862 yılı
nın büyük bir bölümünü "Augustin Kardeş" adıyla Kutsal Yü
rek Demeği'nde papaz çömezi olarak geçirmiş olması önem
li mi dersiniz?) 
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Figür 9.4 Camille Claudd, Augıısre.Rodin, 1888, alçı, 40.7 x 25.7 x 28 pn. (Musee Rodin, 
Paris, s. 1384. Fotoğraf, Bruno Jarreı; copyrighı ARS N.Y./ADAGP/SPADEM, 1989). 

Bu tür yazılarda iki anahtar sözcük vardır. Bir tanesi 'kişi
lik' Oe moi) veya onun yerine J...1.1llanılan 'un etre' sözcüğüdür. 
Diğeri ise 'doğa' sözcüğüdür ki 1890'larda bile daha tümüyle 
kirlenmiş bir kategori değildir. Rodin hakkında çıkan yazıların 
bazılarındaki cilanın banal olduğunu kabul etmekteyim. Bun
lardan bir tanesine örnek olarak Mirbeau'yu göstermek olası: 
"Doğayı görebilme, doğayı bilebilme, doğanın derinliklerine 
girebilme yetisi, aynı formun dilini kullanarak insan bedenini, 
bulutlan,  ağacı ve dağı, çakıl taşını ve çiçeği yaratan büyük 
ve basit uyumu anlayabilmek yetisi pek az kişiye verilmiş
tir. 1 1 17 

Rodin'in doğayla olan ilişkisini anlatan, Mirbeau'nunkin
den daha ihciraslı , daha açıklayıcı anlatımlar da vardır. Örne-
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ğin 1899'da Charles Morice Wafından yazılmış bir metne ba
kalım. Burada Rodin'in doğası açıkça dişi ve maddeye dayan
ma yönü çok daha az: 

Tek kadın, mutlak kadın. Ama yine de sözcüğün iki anlamıyla da ka
dın: Bir kraliçe ve aynı zamanda da bir sevgili. Sanaıçı ona duygu do

lu zevkle baş eğer ve saygıyla ona sahip olur. Yalnızca ondan emir 

ve aktl alır, ama aynı zamanda sırlarını vermesini de ister. Ve eğer sa
natçı düşündüğü saatlerde çok mutlu bir mistisizmle ona taparsa, ça
lıştığı, eylemde olduğu saatlerde ona saldırır, içine girerse, zafere 

ulaşmış aşkın sarhoşluğunda ona sarılır. Havarilerinin keşfetmesi için 
kadının ardında bıraktığı tüm gizleri sanaıçı yenmek üzere köıüye 
kullanır. Sanatçının okşaması bile zafer kazanmış biririin okşaması
dır. IS 

İşte tam bu aşamada Morice kendini yukarı çekmeyi başarır 
ve eleştirinin daha tanıdık kullanımlarına döner gibi yapar. 
"Bu olağanüstü ruhsal şehvetlilik" diye sürdürür anlatımını 
"çok sık dikkat çekmiştir. jean Dolent bunu en canlı şekilde 
anlatmıştır: 'Rodin'in aklı deliler gibi sağa sol::ı koşturmaktay
dı' ."  

Bence bu tür eleştiriye üç olası tepki vardır. En sık yapıla
nı göz ardı etmek, yokmuş gibi davranmak, yüzyıl sonu eleş
tirisinde sık rastlanan abartının bif

/
başka zevksiz örneği ola

rak üstünde durmamaktır. İkinci tepki ise "A, tabii, doğa bir 
kadındır" gibi bir şey söylemek, bu tür gözlemler için hazır 
satılan kategorileri sayıp dökmektir: Erkek/kadın, kültür/do
ğa, falan. 19 Üçüncüsü de burada Rodin'in sanatı hakkında ol
dukça özel bir şey söylendiğine karar vermektir. Bu sözlerle 
Rodin'in sanatının değerlendirilmesi için ölçütler oluşturul
makta , bir ün inşa edilmektedir. Evet, doğrudur; bu kriterler 
Rodin'in nasıl çalıştığını anlatan bir benzetmenin çevresinde 
oluşturulmaktadır. Fakat benzetme sonuçlara baktığımızda 
gördüğümüze bir tepki yerine geçsin diye yapılnuştır. Ve eğer 
o sonuçlar bir kadının heykeltıraşıysa bu daha da iyidir; özel-
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likle de işimiz Rodin'in yeteneğinin özel niteliğini değerlen-= 
dirmekse şu alıntıya dikkatinizi çekerim: "Rodin'in fikirlerinin 
içgüdüsel doğuşunun en iyi yakalandığı yer bu yan işlenmiş 
mermerlerdir. Bunlar bilim ve lirizmin başyapıtları; kalçaların 
şişkinliğiyle kadın göğüslerinin yukarı fırlaması bir giz çağır
makta ki onlardan ayrılmak çok güç. Gerilmiş dudaklar do
ğurgan öpücükler istemekte, kollar bacaklar kırılıp harcan
mışcasına spaznun son titremeleriyle dolanmış birbiri ne."20 
Bu satırların yazarı Stuart Merrill adlı bir şair ve 1900 yılında 
özel sayı olarak basılan ve bütünüyle Rodin'e ayrılan La Plu
me' da yazmakta. Makalenin adı "Rodin'in Felsefesi" olmasına 
karşın yalnızca metafizik konular içermemekte.21 Rodin'in il
ginç yeteneğiyle ilgili yazılan bu değerlendirmeler arasında 
Jean Dolent'a son sözü vermek gerekir. Morice zaten açılış 
sözlerini verdi bile: "Rodin'in aklı deliler gibi sağa sola koştur
maktaydı." Metin şöyle sürmektedir.  "Rodin aslında ona acı 
veren şehvetinden bir yarar sağlamaya çaJışmaktadJr. Rodin'in 
yaptığı bir grup ırza geçmenin ikinci aşamasını yakalamakta
dır ki bu da şiddetin kabullenildiği, ona teslim olunduğu an
dır. Rodin'in yaptığı kadın suçtan ya hemen önce, ya hemen 
sonraki anı takip eden anda gösterilir. Ah avratlar!"22 Bu söz
cükle Dolent "dişi hayvanlar" veya hatta "dişi köpek" anlamı
na gelen bir şeyler belirtmek istemiştir. 

Bu tür eleştiriyle yüz yüze olunca doğru tepki verme soru
nu birinci derecede önemli görünmektedir. Dolent'in görüşle
ri ciddiye alınmalı mıdır? Şimdi Dorment'in kitabından bir 
yaprak alıp tüm bunlara sapkınlık, hatta iğrençlik deyip yolu
muza devam etsek haklı olmaz mıyız? Bence olmayız. Do
lent'in görüşü aşın uçtadır, fakat aynı zamanda sıradan, hatta 
nom1atifdir (h."Uralcı): Morice sürekli aynı görüşü yinelemiştir. 
Orgazm, içine girme ve hatta ırza geçme imgeleri yüzyılın ba
şında Rodin'in sanatına ulaşmak için gerçek yollar oluştur
muştur. Eserin içerdiği cinsel şiddete dikkat çekmek bu eleş-
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tirmenlerce onların gerçekliğine işaret etmenin bir yolu ol

muştur. 

Her şeye karşın, bu imgelem sanatçının ayru dönemde do

laşımda olan başka eserleıindeki dikkat ve ketumlukla çeliş

mektedir. 1895'te Duchene adlı birinin çektiği bir fotoğraf bu 

çelişkiye iyi bir örnektir (Fig. 9.5). Sanki fotoğrafçı (belki de 

Rodin'in yönlendirmesiyle) Dolent'in savlarını bir bir yok et

meyi amaçlamaktadır. Rodin'in sanatı iş olarak göıülmelidir, 

zevk değil. Dış yüzeylerden oluşmuştur. Sabır, hassas iş ve 

saflık gerektiren, gerçekle ilişkisi doğrulanan bir süreçtir. Sö

zü geçen örnekte ise kendine son derece hakim bir modelin 

bedeni bulunmaktadır. Belki de fotoğrafçının ısrar etmesi, 

heykel hakkında bunun tam tersi imgelerin bu denli çok ol

masından kaynaklanmaktadır. Çok sık yayınlanan karikatürler 

-örneğin Gil Blas' nınki- sanatçının doğrulama işinde kullan

dığı çap pergelini sevişmenin başlangıcı gibi göstermeye pek 

meraklı olmuştur (Fig. 9.6). Buna benzer pek çok resim, ör

neğin ]. L. Forain'inki (Fig .  9.7) Rodin'i veya onun ikizini baş 

kahraman olarak almakta , ve sanatçının modellik yapan kişiy

le ilişkisinin nötr olmaktan çok uzak olduğunu, kendine ha

kim olmakla da hiç ilişkisinin bulunmadığını göstermeye ça

lışmaktadır. 23 
Tabii ,  itinalı zanaatkarlık, gerçeği ortaya çıkarmak için sıy

rılan gömlek, sarhoş sıcaklık veya zafer yoktur; yalnızca be

denin sağlıklı diriliği vardır. Fotoğraf bunları göstem1ekte. Bu 

iddiaların niçin yapıldığını ve öncelikle kimi hedef aldığını 

merak etınemek çok güç. Tüm bunlar Rodin'in yönetınenliği 

altında çekilmiş pek çok fotoğraftan birini garip bir şekilde 

çağrıştırmakta (Fig . 9.8). Bu fotoğrafta Rodin bir mermeri 

yontarken görülmekte. Bu fotoğraf tamamen palavra, çünkü 

bu tür işleri Rodin'in asisranları yapar, usta' ancak son birkaç 

bitirme dokunuşunu kondururdu.24 1895 tarihli fotoğrafın 

gösterdiklerine inanmak da ayru ölçüde güç. Acaba burada 



FigUr 9.5 Duchene (?) J?odin tlmi Çtplak Bir ;lfodelin Yanmda Heykel Yap!JIOr, 1695, 
22.5 x 16.3 cm (M� Rodln, Paris, Ph. 2448; negatlv Bruno Jarreı.) 



Figür 9.6 Alben GuUlaume, •p= Vemıe•, Gil Blas //l11srre, 4 Ar.ılık 1892 
(Haıvaıd Unlversiıy Libraries, Cambridg.;'5 
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Figür 9.7 Jean-Louis For::ıin, .Jfodel Seçimi, yağlı boya (Musee Dr. Faure, AL'<-les-Balns; 
Robert Deschames ve Jean-François Chabrun'un Auguste Rodin 

[L:msanne, 19671 adlı eserinden alınmıştır.). 

yaratılmak istenen Rodin'in ciddi ve saygın bir sanatçıplduğu 
izlenimi, 1900'de Revu.e des Quat' Saisons' ôa yayınlanan bir 
karikatürün saldırılarına karşı koyabilir mi? (Fig. 9.9) Rodin'in 
modele bakarak çalıştığını başka bir açıdan gösteren bu kari
katür çok vahşidir ve fotoğrafın betimlediği saygın sanatçıdan 
tamamen farklı bir Rodin göstermektedir. Karikatürdeki sanat
çı kllşkuya hiç yer vermeyecek biçimde Roclin'dir ve kolaylık
la tanınır. Ancak adi ve kıllı bir suçluya dönüştürülmüştür. 
(Buna en yakın görsel koşutlar 1930'1arın sonlarında Der Stür
mer' de yayınlanan Yahudi karikatürleridir.) Tam ondan bek
lenircesine, sanki heykel yontmamakta ve önündeki figürün 
kalçalarını okşamaktadır. Model ise eğilmiş cinsel organlanna 
bakmaktadır. Tanıtılmak istenen Rodin işte budur: "Doğanın 
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en içte yatan gizlerine girebile.n" Rodin. Arka plandaki hey
kellerden de şunu anlamamız istenıuektedir: Kolları bacakları 
birbirine geçmiş bu figürlerden (eleştirmenlerin dili şimdi tam 
yerinde görülüyor!) anlaşılmaktadır ki her birinin yontulma
sında modelden aynı özveri ve kendini teslim etme beklen
miştir. 

Tabii bu karikatürdür, fotoğraf değil. Fakat bence Morin 
karikatür yaparken bile bir benzerlik, bir tanınırlık amaçlamış
tır. Bu tanınırlık tıknaz ve sakallı Rodin figüründe olduğu ka-

Figür 9.8 Bilinmeyen bir fotoğrafçı, .Rodin Ariadne Hrykelini Yontarken 
(Roger-Violleı, Parls). 

dar yapmakta olduğu figürde de bulunmaktadır: Danaid isimli 
mermerden yapılmış gerçek bir heykel 1889'da bitmiş ve 
derhal devlet tarafında satın alınmıştır (Fig. 9. 10).25 
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Figilr 9.9 Louis Morin "Modem Heykel", fi'{!l/ue des Q11aı' Saison!; no. 3, 1900· 
(Bibİioıheqıie Hisıorique de la Ville-de P:ıris). . ı 

. 
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FigOr 9.10 Aıigusıe Rodin, Danaid. 1889-9<>, menner, 36 x 71 x 53 cm. (Musee Rodin, 
Paris, s. 1155; fotoğraf Bruno Jarret, copyright �S N. Y./ADAGP, 1989.) 
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Demek ki dönemi iyi tanıyan uzmanlar için Morin'in iddiaları 
-yani Rodin'in kadın figürleri için ö�e sürdüğü kaynak- ta
mamen özeldi. Yani Duchene'in yarattığı kişiliksiz stüdyo, bi
linen başyapıtların vurgulanmaması gibi genellemelerle taban 
tabana zıttı. 

Morin'in taşbaskısı Rodin olarak okunmak üzere yapılmış
tı. Fakat yirie de Morin ve heykeltıraşın diğer eleştirmenleri
nin Rodin'e insan olarak baktıklarını, onun sanatçı yönüyle il
gili fazla bir şey öne süremediklerini belirtebiliriz. Önemli 
olan heykeltıraş önlüğünün içindeki hayvandır. Fakat belki 
de Morin heykelin · kırbaçtan kurtulması gerektiğini belirtmek 
istemiştir. Belki de değil: Garip pozlara girmiş şekiller ve du
varlara yapıştırılmış grafiti figürleri (Rodin'in ünlü ·"anında çi
zimleri") çok sıradışıdır. Peki izleyiciye ne demeli? Biz de ça
lışma sürecini ortaya çıkan eserden ayırmak istiyor olabilir 
miyiz? Karikatürü11 Rodin'de ortaya koyduğu yoğunlaşmanın 
şiddeti yal�zca bir gereksinim olamaz mı? Ve Rodin'in cinsel
liği betimlemesi gününün heykel nonnlanndan pek mi uzak? 
1990'lü yıllarda heykelde doğa demek insan bedeni demekti. 
Müzeler çıplak heykellerle doli.ıydu. Yüzyıl sonunda Lüksem
burg Müzesi'nin bir salonunu gösteren .fotoğraf bunun en iyi 
kanıtı (Fig. 9 . 1 1); Roclin'in Danaid adlı heykeli orada solda, 
çıplaklar arasında bir çıplak. Yanında Havvalar, Vestallar, 
Apollolar ve benzeri çıplaklar var. Danaid' in çıplaklığı dev
rin bir geleneği, .  bir protokolü ve hatta salt kadın heykellerine 
de ait olmayan bir öze1liği değil mi? Danaid' in pozunun 
benzerleri Rodin'in erkeği gösteren eserlerinde de vardır. Ya
ni bir başka deyişle, Rodin'in eserleri arasında Danaid varsa 
aynı zamanda Umutsuzluk da vardır (Fig. 9. 12) .  

Bunlar gerekli sorulardır. Rodin eleştirmenlerinin dili ve 
imgelemi kuşkusuz çok aşırıdır fakat acaba bu aşırılık kültü
rü ıı cinsel farklılığı anlatırken kullandığı söylemin aşırılığı mı
dır? (Ki burada bir dizi güçlü temsil eden şeylere eklemlen 
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Figür !U l Bilinmeyen bir fotoğrafçı, I.tiksembu'K Afüzesi'nde Heykel Galerisi, 1900 
(Roger-Violleı, Parls). 

miştir.) Yoksa, temsil eden şeyler mi bir tür eleştiri üretmekte
dirler? Dolent'in, Morice'in, Mirbeau'nun ve Morin'in eleştfrisl 
olmasın Rodin'in eserleri. Yanıt biraz çift anlamlıdır. Ondoku
zuncu yüzyılda, hatta daha bile önceleri, eleştirmenlerin cin
sel fantazilerini heykele yansıtmaları çok sık rastlanan bir du
rumdu. Hele heykelin kadın bedeninin herhangi bir fiziksel 
özelliğini açıkça ortaya koyduğu durumlarda hu kaçınılmazdı. 
Raoul Ponchon'un Le Courrter Françats' de yayınlanan ve 
Alexandre Falguiere'in Avlanan Onnan Perisi (Fig. 9. 13) adlı 
1888 yapımı heykelini hedef alan tepkileri bu durumun en 
güzel örneğini oluşturmaktadır.26 Ponchon'un çabası Orman 
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Figür 9.ı2 Auguste Rodin, Omuısuzfuk, ı889-93, menner, 35 x 58 x 44 cm. 
(Saim Louis An Museum, 58. ı92Ö. 

Perisi' nin cinsel düşler kurmak için bir araç olduğunu göster
mektir ve kullandığı diyaloğun yapay içrenliği de bunu güç
lendirmektedir. Falguiere'in pek de fazla ruh içermeyen hey
keline bakıp da bu tür düşler h.'l.lrmak zor ama neyse. Fakat 
burada Ponchon'un kullandığı hile , okurların kendilerine ra
nıdık geldiğini sandığı bir cinselliği bu mermer yaratığa yan
sıtmaktır. Böylece Peri' ye bakan karakterlerden biri şöyle de
mektedir: "Bu doğa bana bir eldiven gibi uymaktadır." Arka
daşı ise şöyle yanıtlamaktadır: "İşte işe yarayan bir kadın." 
Sonra da devam eder: "Galiba Falguiere'in bu perisi Tanrıça 
falan değil. Tanrıçanın çeyreği bile değil. Modem, küçük bir 
kadın bu; Parisli olduğu kesin. Kanlı canlı, tombul, işveli,  her 
yeıinde gamzeler olan bir kadın. Bence bekaretini kaybetmiş. 
Bunun gibi genç kadınlara, tabii giyinik olarak, hep rastlıyo-
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Figür 9. 13  Ale. ... andre Falguiere, Avlana11 Omıan Perisi, 1888, mermer, 
171 x 62 x 17; cm. (Musee des Augusıins,Toulouse, G. \Veld armağanı, 1912). 

ruz. İsmi ya Nini, ya Popo, ya da Titine'dir. Salata ve patates 
kızartması sever." Tabii bu şık ve esinli bir eleştiri değildir ve 
öyle olma kaygısı da yoktur. Fakat bu, Ponchon'un bir amacı 
olmadığı anlamına gelmez: Bu sözleri zarafeti baltalamak, ka
ra çalarak tanıdık hale getirmek istemekte, eseri ve eserin be
timlediği bedeni tanıdık bir çerçeve içine alıp bildik kılmakta 
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Figür 9.14 Auguste Roclin, Ölümsüz İdol, 1869, 
alçı (Musee Roclin, Paris; fotoğraf Bulloz). 

dır. Böylece Peri Nini olmakta, patates kızartması sevmekte
dir. Bu durumda izleyici/okuyucu kendisini genelde besleyen 
iştah ve ahlakı doyurmuş olmaktadır. Hiç tehdit edilmeyen 
güveni Ponchon'un en son sunduğu böbürlenmelerle daha 
da güçlenmektedir: Bu, "Koparılmaya hazır" olgunlaşnuş taze 
ten bile bir süre sonra solacak ve yok olacaktır. 
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Ponchon1un çıplaklığa bu tepkisi onun son derece emin 
olduğu bir düzene yerleşmektedir: Geçerli olan cinsellik ve 
sınıf düzeni. Rodin1in yarattığı çıplak bedenlere tepkiler aynı 
kendinden emin hava içinde sürüp gitmektedir. Örneğin Ro
din1in Ölümsüz İdol (Fig. 9. 14) adlı heykeline bakarak Char
les Morice diyalog değil, şiir yazmıştır: Burada Zarafet temel
dir: 

"L'HOSTIE"Yİ YONTAN AUGUSTE ROD!N'E 

B içim, Madde ve Öğe Tanrıdırlar. 
İmammın i:lerinliklerinde 
Saf meıali ve şiddetli aıeşi 
Ve uyumlu, doğurgan çizgiyi ululuyorum. 
Haçın dünyayı kurtardığını sanıyorum 
Ve acımanın canlı övgüsü 
Asıarte'nin yaldızlı göğsüne fışkırıyor. 
Fakat taptığım ve alkışladığım 
Her şeyden daha yüce 
Birliklerimin gizemi içinde 
Erkeğin Alnı ve kadının Göğsü 

Gökkubbenin eğrisi onlarda yer alıyor 
Dünya haritasının kutupları onlar 
Ve karşılıklı bir mıknatısla bir araya geliyor 
Gizemlice biri diğerinin üzeri

.
ne kuruluyor 

Biri diğerini yaıışıırıyor. 

Düşüncesini yasladığı dilekle. 
Şehvetin Kutsanması! 
Eksiksiz en yüce evirmece, 
İnsarilığın Tanrısallığı: 
Erkeğin Alnı ve kadının Göğsü. 

Kutsal, simgesel ve hoş tören 
Duam: Ey ulu beyaz ve sarışın kızkardeş 
Yalnızca sevgi ve saygıyla 
Diz çökmüş olarak bırakıyor 
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Senin önünde ayakta, Marie veya Jaconde 

Bekaretin göğsüne çarpan 

Unutkanlık nehrinin ömürsüz dalgalarına 

Başımı yaslıyorum yüce geleceğe. 
Saflığın isteğim karşısında alevlensin 

Ve birlikte gösterelim büyülü gökyüzüne 
Erkeğin Alnını ve kadının Göğsünü. 

Sunu 

Rodin, güzelliğin bildiricisi, 

Bize tüm gerçeği söyledin 

Ruhunla sarhoş olmuş kalemin 
Yontulmuş sonsuzlukta 
Birleştirdiği zaman 
Erkeğin Alnını ve kadının Göğsünü.27 

Ponchon düzeysiz bir anlatım kullanmıştır. Morice ise di
ne hakaret etme riskini göze almaktadır: Erkek aklının ve ka
dın bedeninin b irbiriyle dayanışmasını ve "kurtarıcı" birliğini 
haçran da üstün görınekredir. Morice'e göre Rodin'in heykeli 
yüçe bir düzen, Hıristiyan gizlerine eşit gizler çağrıştırmakta
dır. Kadın göğsünün üzerine yaslanmış erkek düşüncesi im
gesiyle sağlanan "zevkin .kutsanması" göıiişünün etrafında şii
rini öm1ektedir. Fakat bize ilk çarpan Morice'in göıiişü veya 
şiir gücü değil şiirdeki tanıdık havadır. Rodin'in mermerinde 
keşfettiği cinsel düzen, Ponchon'un düzeniyle aynı tadı ver
mektedir; tek farkı uyaklı olmasıdır. Her iki durumda da erke
ğin amacı kadın vücudu olduğuna göre, birinde erkeğin aklı
nı vurgulamak neyi değiştirir ki? 

Taıihin bu döneminde bu düzen ve düzen içindeki erkek 
ve kadın rolleri ü zerinde ne denli ısrar edildiğini unutmamalı
yız. "Belle epoque" denen kültüıiin yaşamı ve nefesiydi bu 
roller ve her yerde hüküm sürmekteydi ve kaçınılmazdı. Di
yelim ki bir dergiye , örneğin Gil Blas' ya abone oldunu z. Ba-
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kın postacı size ne getirecekti (Fig. 9. 15 ve 9. 16). 
Çevirin sayfalarını. Bazı espriler canıdık ve pek çocukça: 

Avcı hanımefendi bir kez daha beyefendiye bir çift boynuz 
takmakta (Fig. 9.17). Veya mezarlığı ziyaretinde bir başka dul 
beyefendi genç kızın eteklerinden yukarı bakıp karısı yeni öl
düğü için kendini teselli etmekte (Fig. 9. 18). Dergide bunlara 
benzeyen pek çok imge cinsiyet ve sınıf sorunları üzerine 
odaklanmıştır. Bulvarlar ve şık yatak odalarının yanı sıra pek 
çok genelev ve pansiyonu da ziyaret ederiz. Fakat Jules Ri
card'ın "Tecavüz" adlı öyküsünde -yine "Tecavüz" adlı resim 
Steinlein'ındır (Fig. 9.19)- ırzına geçilen hizmecçi kız dizlerini 
bükerek selam verir ve utangaç bir biçimde mirıldanır: "Çok 
teşekkürler, Mösyö."  Ponchon eminim bu. tür bir tepkiden 
pek hoşlanırdı. 

Gil Blas dergisinin Rodin'.le hiçbir ilişkisi olmadığını var
saymak akıllıca olmaz. Sanatıyla ilgili eleştiıiler bu dergide 
yayınlanmış, sanacçı da yıllarca bu yazıları dergiden kesip 
saklamıştır. Bundan da önemlisi, derginin yazarları olan Octa
ve Mirbeau, Gustave Geffroy, Severine, ,Felicien Champsaur 
ve diğerleri Rodin'e destek veren yazarlardı. Üst düzey sanat 
sürekli bu derginin sayfalarına girerdi. Örnek olarak şu iki 
sayfayı incelemek yeterlidir (Fig. 9.20 ve 9.21): Natürmort adlı 
birinci resimde bir salonda çıplak bk model darmadağınık bir 
stüdyoda sigara içmektedir. Karşı sayfada ise haftanın aşk şiiri 
bulunmaktadır ve şiir Paul Verlaine'e aittir. Bir başka örneğe 
bakmak gerekirse (Fig. 9.22 ve 9.23) 

Burada ise bir başka şiir ve topu sopaya oturcmaya çalışan 
bir başka çıplak kadın figürü bulunmakcadır. Ressamın simge
leri de karikatürcünün boynuzlarından daha incelmiş değildir. 
Çarpıcı olan salon çıplaklarının böyle bir ortamda nasıl da sı
radan, uygun ve yerinde göründüğüdür. Bu çıplaklar sanac 
olduklan için diğer resim türlerinde cesarec edilemeyecek çıp
laklık onlarda garip karşılanmamaktadır. 



Figür 9.15 Teophile Stcinlen, 'Oaristys" renkli ıaşbaskı, Gıl Blas /!lusmi, 22 Mayıs 1892 
G-farvard University Llbraries, Cambridge). 



Figür 9.16 Teophfle Steinlen, "Tellier'nin Evi", renkli ıaşbaskı, Gil Blas il/ustr!,9 Ekim 
1892 (Harvard Universiıy Libraries, C:ımbridge). 



Figür 9.17 Albeıt Guillaume, 'Madam Clıa.sse" tahta baskı, Gil B/as illustre, 9 Ekim 1892 

(Biblioıheque Nationale, Paris). 



Flg\lr 9.18 Albeıt Gulllaume, "Teselli Edilebilir Dul', tahta baskı, Gfl Blas illustre, 
3 Kasım 1895 (Haıvard Unlversity Libraries, Cambrldge). 
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Burada ise bir başka şiir ve topu sopaya oturtmaya çalışan bir 
başka çıplak kadın figürü bulunmaktadır. Ressamın simgeleri 
de karikatürcünün boynuzlarından daha incelmiş değildir. 
Çarpıcı olan salon çıplaklarının böyle bir ortamçla nasıl da sı
radan, uygun ve yerinde göründüğüdür. Bu çıplaklar sanat 
oldukları için diğer resim türlerinde cesaret edilemeyecek çıp
laklık onlarda garip karşılanmamaktadır. 

Bildiğim kadarıyla Rodin'in 'heykelleri Cif Blas' da gravür 
olarak yayınlanmamıştır. Ancak bu sayfalar fon \reya bağlam 
oluşturmak amacıyla örneklenmemiştir. Bu örnekleri sırala
maktaki amaç, Rodin'in sanatını okuyabilmek için kültürel ta
nışlık yaratacak bilgi kmntılan sunmak değildir. Benim savım 
şudur: Örnek olarak gösterdiğim sayfalarda kadın-erkek ilişki
leri açıkça gösterilmiştir: Erkek sürekli kadın kovalar, dikizler, 
peşine düşer, kadına sahip olur veya kadın tarafından sahip 
olunur. (Bazen de mezarlıktaki beyefendi gibi "üsrü kalsın" 
der.) Bu tür ilişkiler Rodin'in sanatına hakimdir. Ne de olsa 
dönemin toplumsal düzeni , ekonomik gerçeği budur. Hatta 
bu gerçek yeni kadın (nouvelle femme) devrinde giderek 
tehdit altında görülmektedir. Bu nedenle yüksek sanat olsun, 
"kitsch" olsun, güzel sanatlar ve ticaô sanat olsun her tür im
gelemde aynı mesajı görmek bize tl!haf gelmem,elidir. 

Tüm bunlara b,rşın v'urgulamak istediğim bir konu var: 
Rodin'in sanatının. ideolojik açıdan yanlışlığa bulaşmış olması, 
Gil Blas' da görülen kategori ve _tavırları yeniden üreten bir 
heykel tarzına sahip demek değildir. Makalenin bundan son
raki bölümünde Rodin'in eserlerinin çok çeşitli yapılanmalara 
hedef olduğunu ve hatta onu övenlerin bazılarının kendilerini 
feminist saydığını göreceğiz. Ben bu feminist okumaları Mori
ce'in veya Dolent'in okumasından daha çok yeğliyor değilim. 
Benim inancım Rodin ve Gil Blas' nın bir düzeyde bir bütü
nün parçalan o'lduklandır. Rodin Git Blas' nın kategorileriyle 
çalışmaktaydı diyebiliriz. Ancak Rodin bu kategorileri üretti, 



Figür 9.19 Theophile Sıcirılen, Tecavüz, renkli taşbaskı, Gil fi/as illustrt, 11 Aralık 1892 
(Harvard University Libraıies, Cambridge). 



Figür 9.20 Paul Fr.ınçols Quinsac'ıan, "Natürmon• foto gravar; Gl/.B/as U/ustre, 
4 Ağustos 1895 (Haıvard Unlver.;lıy Llbrarlcs, Cambrtdge). 



Figür 9.21 Paul Ballurtau; 'Aşk Şairleri: Kaygısızlar', renkli taşbaskı, Gil Blasil/ıısıri, 
4 Ağustos 1895 (Harv:ı.ıd Unive:ısiıy Librarics, Cambridge). 
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yeniden üretmedi. Tanıdık, bildik öykülere kesin ve bazen 
beklenmedik fomllar verebilmeyi becerdi. Bu fom1 sayesinde 
de cinsellik kimliğinin rahat ve bilinen şekilleri dışında oku
malar yapmak mümkün oldu. 

Rodin ve Gil Blas -veya Falguiere- arasındaki temel farkı 
bulabilmek birkaç anlama gelebilir. Her şeyden önce bu eser
lerin yarattığı tepkiler arasında temel benzerlikı�r olduğu gibi 
kökten gelen farklılıklar olduğunu kabul etmek gerekir. Ör
neğin Ponchon ve Morice arasındaki benzerliği kabul etme
nin yanı sıra birbirlerinden tamamen farklı oldukları noktaları 
da belirtmek gerekir. Burada en önemli nokta tondur. Örne
ğin Falguiere'in Avlanan Orman Perisi adlı heykeline baka
lım. Ponchon'un bir erkeğin bunun gibi bedenleri satın alıp, 
kullanıp sonra da kaldırıp atabileceğine olan inancı tamdır. 
Burada sanat izleyicinin kontrolünde olduğuna inandığı bir 
alışverişi hem göstermek ve hem de onun yerine geçmek 
üzere vardır. Ve bir eleştirmen olarak Ponchon şüphesiz bu 
tepkisinin estetik nedenlerini sayabilir: Falguiere yarattığı gü
ya ava olan kadının atletik olmadığı açıkça görülen bedenini 
bilerek önernsizleştirmemiş midir? Başının arkasuidaki topuzu 
çok fazla dünyevi değil mi? Konuyu böyle işleme ve bunun 
yarattığı tepki, alınıp satıldığı "bilinen" bedenleri göstererek 
cinselliği göz ardı etınektedir. Cinsel açlığı önemsiz ve sıra
dan bir şey olarak ilan etmekte, bu açlığın doyuruİmasıru ise 
yalnızca vakti gelince satın alınacak bir konu olarak sunmak
tadır. Fakat Morie için -yani şiirinde konuştuğunu söyleyen 
Morice için- işçi kadını yücelten bir sanat tümüyle aşağılayıcı
dır. Onun cinsellik konusunda görüşü bundan yukarılardaydı. 
Morice için cinsellik inanç ve duygu yatınnudır. Bu yatırımın 
getirisi ise cinselliğin en önemli rolü oynadığı kişisel kimlik 
kavramıdır. Ve Rodin'in Ölümsüz İdol adlı eseri, bu kimliğin 
merkezindeki varsayımın dengesini bozmayı reddetınesine 
karşın Morice gibUizleyicilerin ilgisini çekmek için her şeyi 



Rodin'in Ünü 283 

yapmaktadır. Eser bedenin ayrıntılarına inmek yerine erkek 
ve kadınla ilgili otoriter ve çekici genellemeler önem1ektedir. 
Bu nedenle Falguiere'in eserine duyulan bildik gözardı etme 
yeıine, Rodin'in eserine derin bir ilgiyle bakmak mümkün ol
maktadır. Bence bunu sağlayan süreç Rodin'in formlarının 
bildik zaman, uzam ve sınıf çağrışımlarından temizlenmiş ol
ması ve fakat ondokuzuncu yüzyıl heykelciliğinin idealizınin
de pek sık yer alan Tanrı ve Tanrıçaların tanıdık ve kısır dün
yasına kayınamasıdır. 

Tek başına incelendiğinde Ölümsüz İdo! banal görünebi
lir. Günümüzde edilgen pozların ve tapınmanın ötesini göre
bilmek ve bu bedenleri Rodin'in sanatını belirlediğini iddia 
ettiğim özel tavrın bir kanıtı olarak almak zordur. Fakat bu 
grubu bir bağlam içerisine koyun; 1880'lerdeki dostlarını çev
resine yerleştirin: Fugit aınor (1887) veya Paola ve Francesca 
(1887) ya da ]e suis belle (l882). Bunların etrafına da 1890'1a
rın kadın ve erkek figürlerini koyun: İris, Tdn11la11n Haberci
si (1890, Fig. 9.24) veya Balzac (1898, Fig. 9.25). Böylece bir 
bağlam ve bir proje ortaya çıkmış olur; erkek ve kadın be
denleri bitişik durur ve bedenlerinin gereksinimleri aracılığıy
la hareket edip tepkL verir gibi dururlar. Ve _bu- bedenlerin 
cinselleştirilmiş karakterleri çok açıkÇa ortaya konmuş olur. 
Böylece son iki eserde (İris ve Baltlc) Rodin'in cinsellik üze
rinde ısrarı uç noktadadır. 

Çiftleşmeler birbirinden ayrılmakta, erkek ve kadın ayn 
ayrı durmakta ve her beden ilkörneksel forma benzer bir 
fom1 almaktadır. Heykelcilikre seçici odağın ve dolambaçlı 
sözün en etkin olduğu bu dönemde Rodin insanoğlunun en 
temel, en belirleyici yönlerini öne çıkamlaktadır. 

İ1is' in durumunda, cinselliğe giden anahtar bir yer, bir 
bölge olduğunda -bedenin üzerindeki işaretler onun bir ka
dın bedeni olduğunu göstermektedir- o bölge gösterilmeli, 
açıklanmalı, kilden yapılıp bronza döh.iilmelidir. Bu heykelde 



Figür 9.22 Aleıcındre J3cqucs Clıantron'dan, "Topla OynayanK:ıdın", foto gra"ür, 
Gll Blas illustre, 16 Haziran 1895 (Harvard Univeısiıy Llbrarii::s, Cambridge). 



Figür 9.23 Paul Balluriau, "Aşk Şairleri: Sfenks' renkli ı.aşb:ıskı, Gil Blas iUustd, 
16 Haziran 1895 (Harvard Unlversiıy Libr:ıries, Cambridge). 
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Figür 9.24 Augustc Rodin, in:� Tamr/amı Habı:m;hi, 1890, bronz, 83 x 86.3 x 52 cm. 
(Musee Rodin, Paris, s. 1068, fotoğraf Brun9 Jarret; copyright ARS NX./ADAGP, 1989). 

Rodin bize şunu s(:>yleınektedir: I<adınin nihai işareti kimse 
için bir giz değildir. Bedenin, varolnmnın tanıtılması için de 
açıkça ortaya konmahdır. Ve böylece bacakları gergin, enerji 
dolu, kaçışa hiç benzemeyen bir hareketle iki yana açılmış 
olarak İris cinsel farklılığını ortaya koymaktadır. Başsız bede
ni bu gerekli göstermeyi yapabilmek için poz almıştır. Bede
nin yoğunluğu ve fiziksel kütlesi işarete anlam yüklemekte
dir. İris' in farklılığı bir anlatım farklılığıdır tabii, fakat aynı za
manda bedensel bir farklılıktır da. Özel ve beklenmedik bir 
biçimde bedenseldir. İlk göze çarpan sessiz ve güçlü bir açık
lama hareketidir ki bedeni devin.imiyle eşleştirmektedir. İris 
ve onun sunduğu cinsellik aynıdu· ve bir bütündür. Ve ne be
denin maddesi , ne de eylemi çağının heykelinde görülen bir 



Figür 9.25 Augusıe Rodirı, Ba/z'ac, 1898, bron'z, 270 x 120.5 x 128 criı. 
(Musee Rodin, Paris, s. 1296; fotoğraf Bruno Jarret; copyright ARS N.Y./ADAGP, 1989). 
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tarz değildir. Y�muşak veya nazik veya gamzeli hiçbir şey 
yoktur: Boyun ve kollardan biri budanmış h."Ütükler gibidir. 
Ayaklar sopa gibi, göğüsler luriıpen, göbek pütürlü, kol ve 
bacak hatları kalıp bitişme yerleri düzeltilmeden bırakılmıştır. 
Bu cisme bakarken elde edilecek taze ten düşlemek ne kadar 
olasıdır? Üstelik de ten görüntüsünü uyandırmak bu denli 
güçken. Bedensellik ve varlık duygusu Rodin'in şu ısrarıyla 
dengelenir: İzleyici heykeltıraşı bu bedenin yazan olarak gör
melidir. İris doğal olmaktan çok yapay, görülmüşten çok ya
pılmış izlenimi vermek için yaratılmıştır. İşte bu nedenle bir 
işaret olarak Çok etkilidir. 

İris' in çekinmeden sunduğu şey bir zamanlar özel bir alı
cı için sunulurdu; söylemek istediği şey belli birine yöneltil
mişti ve açıkça fallosentrikti (güç merkezini erkek cinselliği 
olarak kabul eden görüş) .  Bu kadın önceleri erkek dehasına 
hizmetçilik etmek üzere tasarlanmıştı; diğer kadın figürlerle 
birlikte ve ilham perisi gibi uçuşmakta, düşüncelere dalmış 
Victor Hugo'nun tepesinde dönenmekteydi.28 Morice bu mo
tifi mutlaka pek beğenmiş olmalı. Fakat sonunda Victor Hugo 
ilham perileri olmadan anıtsallaştı. İris'in kafası Medusa'nınki 
gibi koparıldı ve yaralı ve bereli olmasına karşın kendi başına 
bir heykel oldu. Bedenden koparılmanın acısı bir başka İris 
başında (Fig. 9.26) açıkça belli olmaktadır. Bedeninin olma
masının acısı sanki yüzüne yansımıştır. 

İris Rodin'in sanatında özel bir an olmakla birlikte tek de 
değildir. Rodin, cinsel farklılığının belirleyici işaretini göster
mek üzere bacaklarını _açan veya bedenleri böyle açıldığı için 
ağırlaşıp çôken başka "uçan figürler" de yapmıştır. Ve bunla
rın yanısıra uç,ma bahanesini bir kenara bırakıp bizi stüdyo 
senaryosuna geri götüren yığınla çizim vardır. Bu çizim
lerde parayla tutulmuş modellerin bacaklarını açarak cinsel 
organlarını sürekli tanımlamaya çalışan Rodin'e poz verdikle
rini görmekteyiz. Mastürbasyon yapan bu kadınlar kadın be-



Figür 9.26 Auguste Rodin, lris Başı, 1890:91, bronz, 60 ıc 38 ıc 44 cm. 
(Musee Rodln, Paris, s. 789; fotoğraf Bruno Jarret; copyrighı ARS N.Y j ADAGP, 1989). 
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Figür 9.27 Auguste Rodin, Yatan Çıplak Kadın, Bir Eli Btıcağmm Alnnda, 
krem renkli kağıt üzerine grafit kalein, 21.5 x 31 cm. (Musee Rod.ln, Paris, D. 1379; 

fotoğraf Bruno Jarret, copyright ARS N:Y JADAGP/SPADEM, 1989). 

deninin cinsel zevk kaynağı olarak kendi biitünlüğü ve 
özerkliği olduğu yolundaki ilkel fantaziyi gıdıklamaktaydı. Fa
kat sonuçta çizilen resimler (Fig. 9.27 ve 9.28) genellikle ta
mamlanmış olmaktan çok ·uzak. Ani çerçevelenmeleri ve Ro
din'in bu devingen ellere olan tutkunluğu bu imgelere İris' 
te olduğu gibi pandomiffi·özelliği vermektedir: Kadın cinsiyet 
organlarım varoluşlarını ortaya koymak için yaptıkları sözsüz 
gösteriler. 

Balzac adlı heykelin cinselliği bir mastürbasyon senaryo
suna dayanmasındandır. Hatta bu eser için yaptığı çalışmalar
dan birincle Balzac gerçekten kendi kendini tatmin etmekte
dir. Bu çalışma Balzac' ı  nasıl göstermek gerektiğini, onu nasıl 
bir vücuda dökmek gerektiğini araştırırken ortaya çıkmıştır. 
Balzac'ın bedeni tarihin yazdığı giJ:ıi kısa bacaklı ve koca gö
bekli mi olmalıdır? Yoksa başka bir beden imgesi daha mı 



Figür 9.28 Auguste Rodin, CinselO'lfOn Ostrinde El, Parça, krem renkli kağıt Uzeıine 
grafit ve estomp, 20 x 31 cm. (Musee Reelin, Parls, D. 5996, 

fotoğraf Bruno Jarret; copyriglu ARS N.Y J ADAGP/SPADEM, 1989). 

önemlidir? Verilen son karar dehanın erkek cinsel organıyla 
eşleştirilebileceği yolundadır. Böylece tarihin çizdiği gerçekler 
hasır altı edilmiş ve bir simge yaratılmıştır. Bu süreç sırasında
ki bir aşama, gerçek bedenin dörtte üç boyu�arında yapılmış 
özenli bir çalışmadır (Fig. 9.29). Bu heykelin bedeni olmasa 
bile kendisi Balzac'tır. Başsız olmasına karşın bu "yaratan Bal
zac" heykelidir. Kişiliği aptallaştıracak kadar inanılmaz biçim
de şişmiş erkeklik organında merkezlenmiştir. Canlı ve ken
dinden emin bir tavırla erkeklik organına sarılmıştır (sağ el 
organı tutmakta, sol el sağ bileği ç�vrelemekte, sanki ağırlığı 
taşımasına destek olmaktadır). Rodin'in boyunu bosunu çağ
daşları gözünde şekillendiren çerçeve burada başka bir yaratı
cı dehaya uygulanmaktadır. Bu çerçevenin belirleyici özelliği 
erkeklik diriliğidir: Kahramanlara yaraşır bir yeteneğe kahra
manlara yaraşır bir cinsel organ gerekir. Doğa aslında Bal-



' 
Figür 9.29 Augusıe Rodin, Çıplak ve Başsız &ı.l:wc Çalışması, 1896-97; bronz, 

93 x 43,5 x 35 cm. (Musee Rodin, Paıis, s. 1080; 
fotoğraf Bruno Jarret; copyright ARS N.Y./ADAGP, 1939): 
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zac'a böyle bir armağan vermemiş olsa bile. Bir sonraki aşa
ma bu formülü bedensel bir temsil etmeye dönüştürmek-yani 
bedeni erkek cinsel uzvu yapmak- son kez hesapsız bir bah
se tutuşmak, carihse: ayrıntıyı yok edip yerine tamamen farklı 
bir şey koyarak elde edilecek kazanç üzerine kumar oyna
maktır. Rodin'in heykeli bunu haykırmaktadır: Balzac denince 
aklımıza işte bu erkek gücünün simgesi gelmelidir. Sonuç 
olafa:k Balzac'ın bedeni, yani bütünselliğin, kitleselliğin, ağırlı
ğın verdiği güven, erkek cinse!" organı göstergesine bütünüyle 
kurban edilmiştir . 

. Erkek cinsel organından yapılmış bir Balzac ve kadın cin
sel organından yapılmış bir İris: Bedensel çıplaklıkları nede
niyle ve bu çıplaklığa rağmen bu eserler, Rodin'in sanatının 
temeli olarak cinsellikte ısrar etmesinin en üst noktasını oluş
turmaktadır. Fakat bu iki eser aslında birbiriyle kıyaslanabilir 
eserler. değildir. Balzac "sıradan biri" değildir; hatta yalnızca 
Balzac bile değildir. Bu Balzaön özel bir yönüdür; Rilke'ye 
göre "bolluğun verimliliğidir".  Bu Balzac yaratıcılığın vücut 
bulmasıdır. Şair tanımını şöyle sürdürmektedir: "Bu Balzac kı
lığına giren Yaradılış'ın ta kendisidir; gözle görünür olabilmek 
için bu forma bürünmüştür. Bu yaradılışın küstahlığı, mutlulu
ğu, haddini bilmezliği ve sarhoşluğudur.1129 İris heykeli ise 
bunun tam tersi bir durumu belirler: İris, az sayıda seçkin ka
dının ulaşabildiği güç veya belirleyici özelliği kendinde sakla
mamaktadır: b "herhangi bir kadındır" . Onun anlamı bedeni
nin gerçeklerinde, önemle sergilediği gerçeklerde yatmakta
dır. Rodin'e göre kadın cinsel organı kadın bedenini temsil 
eder; erkek cinsel organı ise erkeğin ulaşabileceği güçleri. 

Her şeye karşın bu nesnelerin gem vurulmamış cinselliği 
onları Rodin'in diğer eserlerinden ayınnamakta mıdır? Bu tür 
imgeleri Rodin'in kamuoyu ön�ndeki şöhretine ilişkindir diye 
sunmak ne denli haklı bir davranıştır? Bu eserler özünde ye
mekten sonra, puro içerek ve dikkatle seçilmiş birkaç arkadaş 
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eşliğinde izlenecek, özel eserler midir? Bu iki eser Cour
bet'nin Dünyanın Kökeni adlı eserinden farklı mıdır? Bu ese
rin ilk sahibi Halil Bey eseri perdelerle örtüp yalnızca birkaç 
uzmana göstermişti . İris ve Balzac heykellerinin Rodin'in 
ününe katkısı olmuş muydu? Ben bu Günün çözümlemesini 
yaparken tartışmamı Öpücük adlı heykele dayandırmamalı 
mıyım? 

Bu son sorunun yanıtı tabii ki "evet". Rodin'in sanatının 
daha iyi bilin,en yönleriyle ilgilenmek, İris ve Balzac' ın -hatta 
bu ikisiyle ilgili çalışmaların bile- kesinlikle kamuya ait eser
ler olduğu gerçeğini gizleyemez. Bu eserler hakkında yazılar 
yazıldı; reprodüksiyonları yapıldı. Hatta çıplak ve Başsız Ro
din Çalışması' nın resmi M�rrill'in "Rodin'in Felsefesi" adlı 
makalesini resimlemek için kullanıldı. Halk bu heykellerle 
yüz yüze geldi. Yazar Severine 1894'te Rodin'in stüdyosunda 
çıplak Balzac'ı gördü ve "çıplaktı; dehşetle gördüm" diye söz 
etti. 30 İris de sanat sevenlerin sık sık �ğradığı bu mekanda 
görülebfürdi; alçıdan yapılmış o kocaman Cebennemin Kapı
lan adlı eserin önünde dikkat çekecek biçimde sergilenmiş
ti. 3ı Hatta mastürbasyon yapan ve sevişen kadın resimleri bi
le basında tartışıldı ve Rodin'i ziyaret edenlerin beğenisine su
nuldu. 1900'da La Plume1da yazan Arthur Syınons'u olnıyun: 
Gördüğü ve anlattığı resimler konusunda hiç şüpheniz olmaz: 
"Rodin'in çizdiği kadın çalışan bir makinedir. Dev gibi ve 
mahvedici, otomatik hareketler yapan ve bir hayvanın öfkesi
ne tutulmuş. Bazen iki beden birbirine sarılmış, nafile sahip
lenmenin kızgınlığıyla et ete geçmiş . . .  burada da, hep olduğu 
gibi doğanın hiçbir sınır tanımadığı lanetlenmiş kadınlar var. 
Kendilerine iğrenç ve doğal olmayan zevk yaratmışlar. Berbp.t 
ve yıldıran bir şey bu; uçtaki enerji formlarının güzelliğine sa
hip."32 

Rodin'in erotik çizimlerinin göz önünde olduğunun en 
dramatik kanıtlarından biri denemeci ve eleştirmen Maurice 
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Barres tarafından kendi dergisinde yazılmıştır.33 Yazını, birin
ci şahıs ağzından anlatılıyor olması bu tanıklığa içtenlik ka
zandırmaktadır: "Konuşup söylüyor, bakmaktan kaçınıyor
dum" der Barres. Sanki 1905'te bir Aralık ayı öğle sonrası Ro
din'in stüdyosuna yaptığı ziyaretin anılannı deşiyor gibidir. 
Ancak hatırlanan kişisel deneyim duygusu tamamen yanıltıcı
dır, çünkü Barres aslında Rodin'in kadın ziyaretçilerinden bi
rinin, şair Anna de Noailles'nin tepkilerini kaleme almakta
dır.34 (1900'den sonra birkaç yıl boyunca Barres ve de Noail
les çok yakın arkadaştılar,) Resimler ona poz verme öncesi '
uzun bir öngörüşme sırasında gösterilmişti. Önce heykellere 
baktılar: Anlaşıldığına göre bunların bile bazıları utanç veri
ciydi. Kontes genelde heykellere bakmamayı uyguıı buldu ve 
sürekli konuştu. Bir başka kadın odayı terk edince Noailles 
de onun peşinden gitmek istedi. Rodin çıkmasını önledi: "Ha
yır, siz burada kalın ." Kontes "Bir dehanın emrine itaatsizlik 
edilebilir mi?" diye düşündü. Böylece Rodin ve konuğu resim
lere döndüler: 

Bana resimler gös�erdi, muhteşem kadın resimleri. Fakat insan bu tür 
şeylerin temsil edilebileceğini hayal edebilir mi? Özellikle bir tanesi. 
O kadın yaşlı ustanın gözü önünde bu üzücü zevki nasıl böyle utan
mazca yaşamaya cesaret edebildi? Resimlerin benim üzerinde bıraktı
ğı etkiyi gözlemekteydi. Son derece saygılı bir şekilde. Bakmamaya 
çalışarak ve tamamen doğal bir edayla "hadi, Mösyö, çalışmaya başla

yalım" dedim. 

Böylece poz verme süreci başl;:ı.dı. Sona erdiğinde Kontes tü
kenmişti: "Bakışlarıyla beni bitkin düşürüyor. Çıplak olsam 
nasıl görünürüm diye tahmin etmesi yoruyor. Bir yandan ela 
kendi avcı dikkatine karşılık benim saygınlığımı koruma ge
reksinimi yaratıyor." 

Yukarıdaki alıntılar uzun bir bölümden kısaltılmıştır. Böyle 
olmakla birlikte, sanatçı ve izleyicinin yüz yüze gelmesinin 
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son derece ilginç bir tarifıdirler. Rod.in'in stüdyosunda sınıf ve 
hamilik gelenekleri bir. tarafa itilmiştir. Sanatçının ünü ve re
simleri birleşerek poz veren modelin soğukkanlılığını yıprat
mıştır. Sanatçı sanki bir şarap bulutunun içinde gibi görün
mektedir. Kapının anahtarını iç tarafa alır ve Kontes Rodin'in 
çalışırken bazen soyunduğu yolundaki söylentileri anımsar. 
Fakat tüm bunlar Kontes'in poz vermesini engelleyemez. Bir 
sonraki Salı günü tekrar gelir. Öyküyü de kendine saklamaz. 
Bu tür öyküler onun geçim kaynağıdır. Barres içinde aynı şey 
geçerlidir. 

Fakat dikkate değer nokta şudur: Barres arkadaşının ba
şından geçenleri kendi üslubuyla anlatırken değişiklik yap
mıştır: Rodin Kontes'e erotik resimler göstermekte ve dişleri
nin arasından "sizin çok güzel bir resminiz yapılır" demekte
dir. Ayrıntı önemlidir çünkü en özel yer olan güncede bile sa
natçının kamuoyundaki ürünün anahtar öğelerini kullanımda 
tutmaktadır. Rodin'de cinsellik ve yaratıcılık birdir ve aynı 
şeydir: Bir kadının utangaçlığının tehdit edilmesi zevkle izle
necek bir şeydir, yerilecek bir şey değil. Heykeltıraşın izleyi
cilerine sunduğu dişiliğin açık olması ve erkek gücüdür. Bu 
tür imgeler açık saçık olmalarına rağmen, daha doğrusu böyle 
oldukları için kamuoyunun belli bir kesimine çok çekici gel
mekteydi . Bu imgelerin etkisi anatomik olarak doğru veya 
gerçek olmalarından değil, modem cinsel durumun bir anla
yış tarzına açıkça form yakıştırmasından kaynaklanmaktaydı . 
Rodin'in sanatı cinsel duyguların en aşırı olanlarını kabul et
mekte, arzuyla harap olan ve tuth."1lnun pençesinde kıvranan 
erkek ve kadınlar betinılemekteydi. Ancak bu uç noktadaki 
duygular evrenin temel düzenini bozmamaktaydı. Hatta bu 
duygular yeni bilinılerin o aralar cinsellik hakkında öğretmek 
istediklerini doğrulamaktaydı: Cinsellik insan kişiliğinin köşe 
taşıydı; cinsellik nedeniyle insanı sakatlayan hastalıklar ve ra
hatsızlıklar ortaya çıkabilmekteydi; sağaltım sağlanabilirse cin-
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sellikten zevk alma umudu vardı. 
Yüzyılın sonunda cinsellikle ilgili konulara duyulan aşın 

ilgi Öpücük (Fig. 9.30) adlı heykelin niçin o denli popüler ol
duğunu açıklar. Herkesin tanıdığı bir eser olması, erotizm ve 
terbiyeyi aynı tarakta dokumuş olduğunu, bedensel yakınlaş
mayı özel bir imgeyle düzenlediğini gözden uzaklaştırmamalı. 
Bu heykelin çağdaşları eserde bedensel v_e ruhsal gerçekler 
arasında, ve ideal olanla idealize edilmiş olan arasında düzel
tilmiş yeni bir denge bulmakta güçlük çekmediler. Bakınız 
Gustave Geffroy bu konuda neler söylemekte: 

Geniş ve güçlü, fakat ince ve esnek olan, güçlü ve zarif çizgilere sa
hip bulunan adam oturmuş durumdadır. Ergenliğin gonca döneminde 
olan kadın erkeğin sol .dizinde omrmaktadır: Fakat bedeni öyle şevk
le ileri" uzanmış, öyle ratlılıkla kendini suamuşıur ki, insanın aklına 
yalnıza hafif bir sününme, bir kuşun konması gelebilir. Aynı tatlı te
mas erkeğin kadını sardığ.ı sahiplenme hareketinde de görülmektedir. 
Bir koluyla ona eıten bir yaka yapmal-."ta, bir el kalçayı. kavramakta, 
fakat hafifçe, parmak uçlarıyla kavramaktadır. Kol korkunç kaslı ve 
sinirli bir canlılığa sahiptir (aslında bu dövmek ve boğmak için yara
tılmış bir eldir) fakat buna rağmen arzularını gösıermekre, yumuşak, 
duyarlı, okşayan bir el olmayı başarabilmektedir. Kadının teslimiyeti 
tamdır. Sarmaşık gibi sartlmakta, erkeğin boynuna okşamalarına karşı 
hem istek, hem de şükran duyduğunu belirtircesine dolaruruiktadır. 35 

Geffroy'un yorumu, Rodin'in bu bedenleri nasıl ele aldı
ğından emin olduğuna takılıp kalır. Cinsellik en önemli un
surdur: Bir erkek ve bir kadın çıplaktır ve birliktedir; salon 
ressamlarının çok iyi becerdiği gevrek pandomimden eser 
yoktur, r.atta bu uçucu bitiş'iklik nedeniyle 'iki form özel ol
maktan çok genelleşmiştir. Aynı Sonsuz Put'ta olduğu gibi 
bu iki form bize zaman, mekan ve sınıfla ilgili çok az şey 
söylemektedir. Hatta cinselliğin bazı yönleri bile tehlikeye atı
labilir: Heykelin mermerden yapılmış bir yorumunu satın al
mak isteyen bir müşteri erkeğin cinsel organlarının dahil edil-



Figür 9.30 Auguste Rodin, öpücük, 1888-98, mermer, 183.6 x 1 10.5 x 118.3 cm. 
(Musee Rodin, Paris, s. 1002; fotoğraf Bruno Jarret; copyıighı ARS N.Y J ADAGP, 1989). 
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mesini istediğini kontratla belirtmiştir.36 Konulan koşul boşa 
giunemiştir çünkü bu bedenler (his ve Balzac' da olmadığı 
gibi) cinsiyet organı çevresinde değil, farklılığın imbikten ge
çirilmesinin çevresinde vücut bulmuştur: Sert erkek kasları, 
yuvarlak dişi yumuşaklık, erkeğin sahip olması, kadının tes
lim olması. Bu yetenekli ve becerikli bir genellemedir. Cinsi
yet organlan olsa da olmasa da mesaj Geffroy'unki gibi bir o
kumaya izin verecek kadar açıktır: Erkek vurabilecek güçte 
fakat şefkatlidir; kadın arzuladığı için sarılır. Ve böylece bir 
kez daha Rodin'in heykelin cinsellik dilinde nasıl bir değişik
lik yaptığını anlamaktayız. Burada /rı's' le ve hatta Balzac' la 
uyum içinde olmayan hiçbir şey yoktur. Yani her iki eserde 
de somutlaşan erkek ve dişi kimliğinin ahlakından söz etmek
teyim. Sözü bir kez daha Geffroy'a bırakmak gerekirse: "hey
keltıraşın buluşları onun sanatın her ortaya konuşunda görül
mektedir. 1137 Ve yer değiştirme ve genellemenin düzeyi ne 
olursa olsun, bu amaçlar en güçlü biçimde .ve sürekli olarak 
kadında görülmektedir: Rodin'in projesinin merkezi kadındır. 
Onu temsil etmek artık onun arzularken görülebileceği bir er
keklikle olan ilişkisini göstem1ek demek olmuştur. Geffroy 
şöyle devam etmektedir: "Rüya gören, teslim olan, ağlayan, 
ateş basan veya kızan kadın. O gururlu ve işkence görmüş 
bir mahpus. Duygularına boşu boşuna isyan etmekte. Fakat o 
aynı zamanda gerçek zarafet ve gururlu güzellik. Havva'nın 
güçlü kaslarından uzun kollu, çocuk göbekli, büyük göğüslü 
kır Tanrıçasına kadar bir arayışı takip etmek mümkün. Bu, 
heykeltıraş gerçeklikle boğuşurken onu bir ideal gibi peşini 
bırakmayan vahşi sevimlilik ve incelmiş güç arayışı. 1138 

Bir daireyi takip ederek artık tanıdık gelen alana eriştik. 
Bir kez daha Rodin'irı: sanatının gerçeğe olan dikkatte yattığı
nı öğrenmekteyiz. Bu gerçek yine bir tek figüre indirgenmek
te: Esir alınmış kadın bedeni. İzleyen için göğüsler, kollar, ba
caklar ve karın bir kez daha erkekle kadın arasındaki en uy-



300 Erotizm ve Politika 

gun ilişkinin doğrulanması olmaktadır. Bu doğrulama Ro
din'in sanatının gününün egemen cinsel ekonomisinden ne 
kadar uzaklaştığını göstermektedir. 

Fakat kadının izleyici olduğu durumlar için neler söyleye
biliriz? Böyle durumların da olduğu kesinlikle bilinmektedir. 
Bu gerçek bazı erkek eleştirmenleri rahatsız etmiştir. Bu eleş
tirmenler Rodin k-ültürün en berbat aşırılıklarını kadın eleştir
menler için yakıştırmışlardır. Bunlardan biri şöyle demektedir: 
"Rodin'e en anlamsız ve aptalca övgüleri yağdıranlar, şu iste
rik ve güya edebiyatçı sayılan karılar olmuştur.1139 Kin dolu 
bu eleştiriyi okuyunca kadınların eleştirilerinin ne formda ol
duğunu öğrenmek istiyor insan. Burada gerçek sorular yat
maktadır: Bir kadın Rodin'in sanatına nasıl tepki vermeliyci_i? 
O eserlerin gerçeği kadının. gerçeği miydi? Yoksa öyle kabul 
edilebilirler miydi? (Unutmayın ki Eisenstein'ın Ekim adlı ese
rinde Kadınlar Taburu'nun askerleri Rodin'in Sonsuz Babar' 
ını gördükleri anda silahlarını bırakır ve dişiliklerini yeniden 
keşfederler.) Öyleyse taraf değiştirmiş kadın için sertlik itham
ları, içine girme ve ırzına geçme benzetmeleri ne anlama gel
mektedir? Ne de olsa bunlar öyle tehditlerdir ki günün en iyi 
tıp bilgilerine göre isterik kişilerde hayranlık değil, hastalık 
belirtilerine yol açmaktadır. 

Bu soruları yanıtlamaya yardım edebilecek değişik türde 
pek çok kanıt vardır. Bazıları yalnızca_ Rodin'in kadın: izleyici
lerinin -İsadora Duncan, Gwen John ve diğerleri- onun yara
tıcılığının mitosu çerçevesinde tepki verdiklerini gösterir. Yani 
bir başka deyişle "sen Hugo ol, ben de iris" oyunu oynamış
lardır. Isadora Duncan'ın ustayla tanışmasını anlattığı ünlü 
parça çağın tonunu pek güzel yansıtmaktadır: 

İnik göz kapaklaının altından bana bak'tı; gözleri ateşliydi.  Ve sonra 
da eserleri karşısında takındığı bir ifadeyle bana doğru geldi. Ellerini 
boynum, göğsüm üzerinde dolaştırıp kollarımı okşadı ve kalçalarıma, 
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çıplak bacaklarıma ve ayaklarıma dokundu. Sanki çamurmuşum gibi 

tüm bedenimi yoğurmaya başladı. Bu arada ondan beni yakan ve eri

ten bir ateş çıkmaktaydı. Tüm arzum bütün varlığımla ona teslim ol

maktı ve aslında böyle de yapabilirdim fakat garip yetiştiriliş tarzım 

nedeniyle bir anda korkuy:a kapıldım.40 
1 

Bir kez daha erkekle sanatçı arasındlıki örtüşme önemli
dir: Rodin Dunean'a bir heykele bakar gibi bakar ve onu kil
den yapılmış bir figür gibi yoğurur. Fakat buna rağmen Ro
din'in sanatına kısaca verilmiş bir tepki diyemeyiz Duncan'ın 
yazdıklarına. Onun eserlerinin kadınların verdiği tepkilerin alt 
ve üst sınırlarını tanımladığını da söyleyemeyiz. Öyle kadın 
sanatçılar vardı ki -aralarında Clara Westhoff, Paula Moder
sohn-Becker ve Camille Claudel'i sayabiliriz- Rodin'in sanatı
nı didikleyip esin aramakta ve ustadan kendi çalışmalarıyla il
gili tavsiyeler istemekteydiler. Ayrıca Severine, Valentine de 
Saint-Point ve Aurelie Montier gibi eleştirmenler Rodin'in ka
muoyundaki olağanüstü etkisinin doğasını açıklamaya çalıştı
lar. Bunların içinde Aurel takma adıyla yazan Mortier kamuyu 
seçmeye tabi tutarak gördü; her şeyden çok kadınların Ro
din'in sanatına tepkilerini

.
anlatmaya çalıştı. Kadınlara oy hak

kı verilmesi'için çalışan ,  simgeci bir heykeltıraş ve Mercure de 
France dergisine yazılar yazan Mortier, R6din'in cenaze töre
ninden önce hiçbir kadının törende konuşma yapmak üzere 
seçilmeyişine itiraz etti. Severine işte böylelikle·  podyuma çık
tı:41 19-19'da, heykeltıraşın ölümünden iki yıl sonra Mortier 
Rodin devantla femme' ı (Kadının Önündeki Rodin) yazdı.42 
Kadın yargılayıcıs� Rodin'in yargılanma sırası gelmişti. Karar 
hayret edilecek kadar olumluydu. Mortier, Rodin'in kendi 
dünyasını değiştirdiğini ve- sanatı değiştirdiğini yazmaktaydı. 
"Eğer sanat tek cinsiyetli olmaktan kurtula.bildiyse, insan duy
gularına açılabildiyse, yani erkeklerin yanı sıra kadınlara da 
açılabildiyse , eğer sanat kadın gücüyle zirveye ulaştıysa ve 
bundan keskinlik, şiddet, sivrilik elde ettiyse, eğer sanat kadı-
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nın oğlu olabildiyse, bunları Rodin'in sanaa başarabilmiştir.1143 
Bunlar Montier'nin sözleri: O'na göre Rodin özgürlüğe yakın 
bir anlam ifade etmekteydi. Montier sözlerine şöyle devam et
mekteydi: "Rodin'in önünde kadın özgür olmaya ve tüm al
datmacaları reddetmeye cesaret eder. Erkeğin av hayvanı ol
maya, onun tatlı ve pahalı oyuncağıymış gibi davranmaya son 
verebilir. Kadın kendi büyüklüğünü ve özerkliğini kucaklar. 
Bir hayvana dönüşebilir.1144 

Bence Rodin'in böy:Ie okunması, gösterdiğim diğer oku
malar gibi, onun sanatının cinsel içeriğine dayandırılmıştır. 
Heykelin açık sözle bedenden söz etmesi, anaların kızlarına 
öğütlediği dozu iyi ayarlanmış dişi güçsüzlüğüne aykırı bir 
öneri olarak kabul edilmiştir. Rodin'in cesur yeni dünyasında 
kadınların geleneksel cilve yapma ve kedi yavrusu gibi dav
ranmasının yerini hayvan tutkularının dolaysızlığı almıştır. Us
tanın bronz ve mermer kadınlan bu tutkuları eyl�me geçir
mektedir. Bu heykeller kadınların kandırma yöntemlerinin 
toplumsal cilasını kazımakta, alttaki gerçeği ortaya çıkarmak
tadır. Bu gerçek bedenin olduğu gibi göıünmesi olarak düşü
nülmüştür. Rodin'in sanatı ka.dınlara _ bedenlerine sahip olma 
özgürlüğünü tanımaktadır. Mortier'nin öne sürdüğü budur ve 
en azından Mortier bundan memnundur. 

Rodin'i böylesine feministçe okumanın arkasında yatan 
birkaç cinastan biri, Mortier'nin kabullendiği başka bir ente
lektüel borçta yatmaktadır.45 Mortier'ye yazmasını öğreten, 
ona konuşma cesareti veren adam Jean Dolent adlı bir edebi
yatçıydı ve Rodin'in sanatını ırza geçmenin ikinci aşamasına 
benzetmekteydi. Tabii Mortier'nin hocasıyla yollarının burada 
ayrıldığını belirtmeye gerek yok. Hocasının sanat ve şiddetle 
ilgili fantazilerine Mortier hiçbir zaman katılmamıştır. Fakat 
Mortier bir kadın- olarak bakar, Dolent ise bir erkek olarak. 
Farklılık kişisel öznellikte, Rodin'in eserlerine yaklaşımdaki 
bilinçlilikte yatmaktadır. Veya bir başka deyişle, sanatın birey-
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sel öznenin girişine ne denli yer ayırdığına bağlıdır. Mortier, 
Rodin'in sanatını şöyle görmekteydi : Bu sanat kadına kendini 
geri vermekteydi. Kadın o zamana kadar böyle bir benliği ol
duğundan ancak yarı yarıya haberdardı. Dolent ise bunun 
tam tersini yapmakta, aynı nesneleri arzu için bir uzam olarak 
almakta, fant:11.inin özgürce coşabilmesi için bir mekik olarak 
görmekteydi. Kısacası, Dolent'e· göre bu nesneler günün izle
yicilerinin görsel lk· neyimden bekledikleri normal işlevleri ye
rine getirmekteydi. 

Bu okumalardan birini diğerine yeğlemek veya birinin da
ha "doğru", yani sanatçının niyetleriyle paha uyumlu olduğu
nu söylemek .gerekli değildir. (Zaten doğruluk ve yeğleme 
birbiriyle çelişebilir.) Fakat bir şeyi kavramak gereklidir: Her 
iki bakış modelinde de (Mortier ve Dolent'in yorumları), bu 
eylem saf bedensel özün işlevi, kadın veya erkek olmanın bi
yolojik gerçekliği olarak aktarılmamıştır. Tam tersi, her iki 
okuma da toplumsal gösteri, karmaşık, birbiriyle çelişen, itti
faklar, inançlar ve yeminlerin dile gelmesi gibidir. Mortier'nin 
bakışı , diğer kadınların tümüne uyum sağlıyor anlamına gel
mez. Dolent'in görüşü ise diğer erkeklerin tümünün görüşüy
le uyuşmaz. Her biıi burjuva kültürünün ondokuzuncu yüzyıl 
sonunda özel bir yoğunluk kazanan düşü.nce biçimleri çerçe
vesirıde bir yere sahiptir. Kadın ve erkek arasındaki ilişkiler 
farklı bir temele oturtularak yazılabilir miydi? Burjuva kadınla
n cinselliklerini yeniden ele geçirebilir, onu anlayabilir ve ta
dını çıkarabilir miydi? Bu cinsellik kamu önünde kabullenilip 
h.ı.ıcaklanılabilir miydi? Erkek arzusunun eşiti olarak görülebi
lir miydi? Yoksa geleneksel ezen-ezilen düzeni ne paıiaSına 
olursa olsun korunmalı mıydı? Rilke bu konularda Montier ile 
aynı fikirdedir. Rilke için de Rodin'in sanaa -hepsinden çok 
daha Cehennemin Kapılan' ndaki tutkulu, birbirine dolanmış 
bedenler- o zamana kadar bilinmeyen erkek ve kadın tutku
lanrun eşitliği konusunu gündeme getirdi: 
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Burada ölçülemez arzu vardı. Öylesine bir açlık ki dünyanın tüm su

lan tek bir damla gibi bu arzunun içinde kuruyuverdi. Burada ne al

datmaca, ne reddetmece vardı; burada verme ve alma hareketleri ger

çek ve büyüktü, Burada günahlar ve hakaretler, lanetlenme ve mutlu

luk vardı. Ve insan birdenbire dünyanın pek fakir olduğunu anlardı 

burada. Dünya vardı. İnsanoğlunun tüm tarihinin yanı sıra akan baş

ka bir tarih ·vardı. Bu tarih örtünme, gelenek, rütbe ve sınıf pisliğine 

bulaşmamıştı. Onun da tarihsel gelişimi vardı. Yalnızca bir içgüdü 

olarak başlamış, giderek bir arzulama olmuştu. Kadınla erkek arasıri

da bir iştah olmaktan çıkmış, bir insanın bir başka insanı arzulaması

na dönüşmüştü. Ve işte bu haliyle Rodin'in eserlerinde ortaya çık

mak-tadır. O hala erkekle kadın arasındaki ebedi çekişme, fakat artık 

kadın zorlanan veya kendiliğinden kabullenen hayvan değil. Erkek 

gibi kadın da uyanık ve arzuyla dolu. Sanki ikisi ruhlarını bulabilmek 

için ortak bir amaca hizmet eder gibi.46 

Mortier ve Rilke, Rodin'in önderliğinde, kadını cinsellik dolu 
bir özne olarak değil de cinsel bir nesne olarak gören çağın 
fikirlerinin durgunluğundan kopmak istemektedirler. Ancak 
bu fikfrlerden isteyerek ayrılmaları burada "Rodin'in tercih 
edilen okunuşu" olarak geçemez. Çünkü Rodin'.in sanatını al
ternatif şekillerde okumak olasıdır. fü�psinden öte Rodin'in 
sanatı 1900'lerin yaygın adeti olan kadında toplumsal ve cin
sel dağınıklığı anlatma geleneğinin bir parçası haline getirile
bilir. Felicien Champsaur'u bir kez daha okuyun: "Bugün, son 
muhteş

.
em yüzyılın batan güneşinin altında, dünyanın despo

tu olan Kadın, bedeninin düşleıini ve onun şehvetli bahçele
rini erkeklere fısıldamakta. Erkekler yeniliklerle, Sodom'la, 
Lesbos'la, <lüşüncenin kendisiyle bitkin düşmüşler. Arzuyla 
parçalanan, nevrotik ve bü}iileruniş bir halk cinsel çekicilik 
cinlerince esir alınmış. "47 Tabii bU yeni kadın değil, onun an
· titezi olan ebedi dişidir. Başkalık ve gizem haresi içinde bek
lemekte, bilinmek için ısrar etınektedir. Veya Rodin'in destek
çilerinin pek çoğu buna inanmaktadır. Bu noktada kendile
rinden çok emin olmaları Rodin'in cinselliğe yaklaşımının di-
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ğer okumasını yasal kılmıştır. Bu yaklaşım hükmetme, şiddet 
ve içine girmedir. 

Ve Rodin'in sanatının bu biçimde okunması onu sanatçı . 
ve erkek, kamuoyunun tanıdığı biri ve özel birey olarak ta
nımlamıştır: Yani bu okuma şekli kimliğinin her iki yönünü 
de "Rodin'in ünü" olarak yaymıştır. Rodin'in özel yaşamı, ka
mu yaşamı haline gelmiştir: "Cinsel istekten kudurmuş ruh. "  
Eleştirmenler b u  deyimi bilerek yinelemekte, gerçeği anlattı
ğından emin görünmekteydiler. Yazı şöyle devam etmektey
di: "Rodin rahatsızlık duyduğu şehvetinden yarar sağlamaya 
çalışıyor." Heykeltıraşın sanatsal becerilerini kendi cinsel işta
hına dayandırdığı belirtiliyor, Rodin de (erkek yaratıcılığı gö
rüşü nedeniyle) bu izlenime bir şekilde katılıyordu. Böylece 
sanatçının arzu dürtülerinin koruY"ucu kalkanı altında çalıştığı 
kabul edilmekteydi. (Sırası gelmişken belirtmek isterim ki bu 
koruma çağdaş inanca göre kadınların sanat yaparken kulla
nabileceği bir güç değildi: "Erkek bedenini yaratırken kadın 
bir heykeltıraş becerilerini kaybeder. İşini başarıyla tamamla
dığında öğretmeni tarafından kucaklanan kız artık fazla bir 
şey başaramaz.1148) Bunlar Arthur Symons'ın sözleridir ve ki
tapta bölüm başlığı olarak lnıllanıltnıştır. Bölümün adı ise 
şöyledir: "Rodin'in işinin ilkesi cinselliktir - kendinin bilincin
de olan bir cinsellik ve olanaksız bir amaca ulaşmak için 
umarsızca çabalayan genişleyen bir enerjidir." 

Ondokuzunciı yüzyıl sonu arzuya işte böyle hüküm giy
dirmiştir. Bu hüldim hala bizimledir. Ve Freud'u bu bağlamda 
okumak, Rodin'in ününün köklerini çağdaş düşüncenin ne 
denli derinliklerinde olduğu hissini pekiştirir. Çünkü Freud da 
cinsel içgüdünün doğasında olan bir şeyin tam doyuma ulaş
mayı engellediğini söyler. Heykeltıraşın karım kimliğinin çe
şitli boyutları bu arzu kavramının çevresinde bir araya gel
mektedir. Arzu onun sanatının hem konusu hem de motoru
dur. Bu nedenle Rodin'in "arzu nerede doyurulur" sorusu ve 
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bulma çabası, arzulayan ve bir eksikliği olan kimliğin uzantısı 
olarak ve aynı zamanda kadına olan tepkiler olarak görülebi
lir. Rodin bu soruyu sorarken sayfalarca resim çizmiş, bir sürü 
alçı heykel ve onlara dayanan yığınla bronz heykel yapmış, 
tüm bunlarda kadın bedenini açıkça ortaya seımiş ve aşk sıra
sında ne hale geldiğini göstermiştir. Rodin'in modelleri onun 
tarif ettiği eylemleri gerçekleştirmişlerdir. Bu modellerin isim
lerini bilmekteyiz. Hatta uzmanlar bize bu modellerin işveren
lerine gerçek bir sevgiyle bağlandığını bile söylemekte. Fakat 
Rodin'in projesi kadın bedenini, hatta · kadın cinselliğini tarif 
etmenin çok ötesine gitmektedir. Bu dişilik günler boyunca 
pek çok kez ısrarla cinsel organlara dayanılarak yaratılmış, 
arzu bölgesi yeniden, yeniden akla getirilmiştir. 1 900'de 
Symons'un Rodin'in çizdiği kadınlarla ilgili yazdıklarına şaş
mamak gerekir: "Bu kadın kendini yüzlerce tavra çevirmiş. 
Ama hep cinselliğinin merkezine dönmüş. Bu merkez fantas
tik ve ür:b..iitücü bir monotonlukla' kendini belirtmektedir. 1149 
Tabii Symons resimleri yanlış yorumlanuştır. Monotonluk Ro
din'e aittir. 

Rodin'in saplantıları aynı zamanda içinde yaşadığı kültü
rün de saplantılarıydı. Bu özellikle onun sanatına tepki vere
rek Rodin'in ününü oluşturan entelektüeller için geçerliydi. 
Bazı okurlar için bu tepkiler son derece uçta görünmekte, 
şimdiki okura nasıl yalvarma gibi görünüyorsa o devirde de 
aynı tadı taşımaktaydı. 50 Bu aşırılık modern birey ve modern 
durumla ilgili çağdaş görüş tarafından yumuşatıldı, hatta res
miyet kazandı: Yerinde duramayan, sürekli devinen, denge
siz, ateşli, kararsız ve ne dinle�meyle ne de eylemle rahatla
yabilen bir ruh durumu. Toplumbilimci Georg Simmel'e göre 
Rodin modernliğin tam bu yönünü görünür hale getirdi ve iz
leyiciye arınma duygusuyla birlikte yaşauı: "Rodin bizi kurta-" 
nyor çünldi o devinim tutkusuna saplanmış bu yaşamın tıpkı-
sını betimliyor. Bir Fransız Rodin için şöyle demiştir: '0 üç 
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yüzyıl mutsuzluk eklenmiş bir Michelangelo'dur' . "51 Sim
mel'e göre heykeltıraşın figürlerindeki aşınlık ve tutku onların 
gerçekliği ve çağdaşlığıdır. Etkileri ise sağladıkları kendini ta
nıma şokunda yatmaktadır. Mirbeau bu görüşe katılmaktadır: 
"Rodin'in figürlerinde güçlü olan bize böylesine şiddetle 
dokunmalarına neden olan şey onlarda kendimizi bulmamız 
ve Stephane Mallarme'nin dediği gibi, onlarla birlikte acı çek
memizdir."52 

Rodin'in figürleriyle destekçilerinin ilettiği çağdaş kendini 
anlama arasındaki uyum duygusu, Rodin'in sanatının cinselli
ğinin ateşli destekçileri olmalarıyla çakışır. Hatta bu iki görü
şün birbirine bağımlı olduğu söylenebilir. Ondokuzuncu yüz
yılın sonunda "modern durum" deyiminden acı çekme ve 
nevroz anlaşılmakta ve kökeninde cinsellik olduğu kabul 
edilmekteydi. Rodin'in sanatını savunanlara göre bu sanat ye

-Qi yeni dile getirilen arzuyu içermekte, arzuyu temsil etmenin 
sınırlarını çizmekte ve arzuyu somutlaştırmaktadır. Ve bunu 
kadının cinselliğini betimlerken en kesin biçimde yapmakta
dır. Kadın erkek fantazisinin öznesi olduğuna göre, kadın cin
selliğinin temsil edilmesi sanatta üstü örtülü erkek cinselliği
nin yerine geçebilir. Hatta kadın cinselliği Rodin'in pek çok 
izleyicisi için (ve hatta Rodin'in kendisi için) erkek ci05elliği
nin ta kendisidir. yani kadın bedeninde yarattığı yüzey ve ci
simler, enerji ve delikler, titreme ve ürpermeler, tüm bunların 
erkek arzulan için var olduğu inancını sürdürürler. Kadını be
deni olarak tanımlarken Rodin'in sanatı hem kadının erkeğin 
kölesi olmasını, hem de kadının köleliğine dayalı erkek cin
selliği öykülerini desteklemekteydi. 

Fakat aynı bedenler bazılarının gözünde kadın-erkek iliş
kilerine yeni bir ivme kazandırmaktaydı. Bazıları için kuşlnı
suz bu bir ayarlama sorunu , modernizmin her cephede ge
rektirdiği şık yenileme durumuydu. Fakat Mortier ve Rilke 
için heykel çok daha öteye uzanan bir görüş, gem vurulma-
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mış kadın cinselliğinin erkek arzularının nesnesi .değil, onu 
tamamlayan bir şey olduğunu doğrulayan ve kutsayan imge
lerdi. Bu cinselliğin kendini yadsıma değil güç anlamına gel
diği artık kabullenilebiliyordiı. Burjuva kadını bedeninin arzu
larını kucaklayabiliyor ve bu artık Nini'nin Popo'nun acınası 
ve önemsiz zevkleri gibi görülmüyordu. Bu değişiklik çok 
hayret vericiydi; kadın cinselliği b_urjuva özelliği olarak kabul
lenilmekte ve kadının Madonna ve Magdalen (azize ve fahi
şe) kimlikleri· arasındaki uçurum yavaşça kapanmaya başla
maktaydı. Bence Rodin'in sanatı bu süreçte yer aldı; aynı za
manda da Mortimer'in bu sanatın karşı çıktığını söylediği ta
vırların bazısının da sürdürülmesine katkıda bulundu. Aynı 
eserlerin birbirinden bu denli farklı iki yaklaşıma -ataerkil ve 
burjuva feminist- yol açabilmesi bize garip ve sıradıŞı gelme
melidir. Bunlar Rodin'in konusuyla ilişkilerindeki ve konunun 
özündeki karmaşıklık ve uçuculuktan kaynaklanmaktadır. 
CirıSelliğin kullanımı ataerkil düzende burjuva feminist eleştir
menlerce halen sorgulanmamakta mı? Çağımızda pornografi 
ve kürtajla ilgili tartışmalara bakmak veya günümüzde, Ro
din'den bir yüzyıl sonra çıplak bir eserin nasıl karşıladığını 
gözlemek yeterlidir. Alternatif anlatımlar egemen kültür imge
leriyle beslenemedikleri zaman endişe edilecek bir konu var
dır. 

NOTLAR 

Bu çalışma ilk kez 1987'de University of Califomia, Berkeley'de sanat tari
hi bölümünde sunulmuştur. O toplantıda sunulan tepkilere, 1988'de Ber
keley'deki bir seminerde öğrencilerin yaptığı yorumlara ve özellikle Tim 
Clark'ın önerilerine teşekkürü borç bilirim. 
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Rodin'in Ünü 313 

er'nin diğer mektupları Bibliotheque historique de la Ville de Paris'e he
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masından sonra Paris'te düzenlediği konferanslarda heykel.rr.ı.şı "özel nu
mara" olarak çıkarmaya çalışmıştır. Bundan da ilgiiıç olanı, Rodin'e yaz
dığı mektuplarda onun sanatıyla ilgili söylediği pek çok şeyi sonradan 
bir kitaba dönüştürmüştür (bakınız Not 42). Rodin'in ve jean Dolent'in 
nüfuzunu kullanarak yazar olma yolunu seçmesi onun kamuoyuna verdi
ği bir mesajdır. Diğer kadınları yazmaya özendirmiştir. Savaş sırasında fe
miiıist mesajı giderek daha ulusçu olmuş ve sonuç olarak bir tür tepkisel 
veya gerici feminizm doğmuştur. 

42 Aurel (Aurelie Morıier), Rodin devantla /emme (Paris: Maison du Livre, 
1919). 

43 Aynı eser, s. 9. 
44 Aynı eser. 
45 Aurel, jean Dolent et fa /emme (Paris: Eugene Figuiere, 1911). Bu metin 

Meıtier'nin Salon d1Automne1da 1910'da verdiği konferansın metnidir. 
Morıier cinsel şiddete ilgi duymamasına karşın, Dolenı'in Rodin'in sanatı
nı ırza geçmeye benzettiği yazıdan söz etmektedir. Bunu Dolent'in stilini 
ve kendisi ve Dolent'in (ve Rodin'in) stil ve cinsellik konusunda türettik
leri denklemi açıklamak için konuya girmektedir: "Stil aşktır.• (s. 9). 

46 Rilke, "Rodin-Book", s. 22. 
47 Felicien Champsaur, Dlııah Samue!, edition deflnitive (Paris: Paul Ollen

dorff, 1889), p. xxxviii-ıcxxix. Alıntı romanın "Modemizm" adlı giriş pöli!� 

48, 

mündendir. 
Sigmund Freud, Mlnutes of tbe Vienna Psychoanalytıc Soclety, cilt !, 
(New York: lntemational Universities Press

'
, 1962), s. 211.  9 Ekim 1907 

günkü toplantı, Juliet Mitchell'in, Psycboanalysis aııd Fem(ııism (New 
York: Panıheon, 1974) adlı kitabında (s. 433) anlatılmıştır. Freud'un yo
rumları Wilhelm Stekel'in "The Somatic Equivalents of Anxiety and Their 
Differenıial Diagnoses• adlı ı:rtakalesindedir. Frei.ıd, Adolf Deutsch'un gö
rüşüne katılmakta ve cinsellikten geri durmanın kadın yeteneği üzerinde 
kötü etkisi olduğunu savunmaktadır. Freud şöyle der: "Kadının cinsellik
ten uzaklaştıkça mahvolması kadın özgürlüğü sorununu çok etkilemiştir." 

49 Symons, "Les Dessins de Rodin", s: 384. 
50 Rodin'in mesleğinin geç. dönemlerinde onu destekleyenlerin başında ge

len Camille Mauclair, Rodin'in ününün çok geç oluştuğunu, çünkü yıllar
ca hakkında söylenenlerin dostlarının önyargılı gözlemleri olduğunun sa
nıldığını öne sürmektedir. Ve tabii benim ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştı
ğım da Rodin'in dehasının cinsellikle dolu olarak anlatılmasını sağlayan 
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bu gibi durumlardır. Bakınız Mauclair, /dees vlvaııtes, (Paris: Librairie de 
L'An Ancien eı Modeme, 1904), s. 6-8. 

51 Siınmel, "Rodin coınme L'expression de i'esprit modeme•, s. 138. Modem 
durumu tanımlamak için kullanılan .sıfatların listesi bu makaleden alın
mıştır. 

52 Octave Mirbeau, "Les Oeu\rres de Rodin a l'exposition de 1900", Des Ar

tistes, 2nd ser., (Paris: Flammarion, 1924), s. 224. 
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YAZARLAR: 

EMILY APTER Williams College'de romans dilleri doçentidir 
ve A ndre Gtde and the Codes of Homotextualtty adlı bir 
kitabı vardır. 

VIVIAN P. CAMERON sanat tarihi yardımcı doçentidir ve şu 
anda Nova Scotia'daki Acadia Üniversitesi'nden izinli olup 
Fransız Devrimi sırasında kadın imgeleriyle ilgili bir kitap 
yazmaktadır. 

ANNE DENEYS New York Üniversitesi Fransızca bölümünde 
yardımcı doçenttir ve Volney: Oeuvres adlı derginin editö
rüdür. Şu anda üzerinde çalışmakta olduğu kitap onseki
zinci yüzyıl Fransız romanında bedenin temsil edilmesiyle 
ilgilidir. 

LUCIENNE FRAPPIER-MAZUR Fransızca profesörü ve Penns
ylvania Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat Grubu 
üyesidir. Balzac, Stendhal, Nodier, Sand, Gautier, Mallar
me ve Fransız kadın erotik yazıları üzerinde çalışmıştır. Şu 
anda Sade'la ilgili bir kitabı tagıanilamak üzeredir. 

LYNN HUi\T'f Pennsylvania Üniversitesi'nde tarih profesörü
dür ve 1be New Cultuml Historyhin de editörüdür. Şu an
da politik pornografi ve Fransız Devrimi sırasında aile im
geleri üzerinde çalışmaktadır. 

SARAH MAZA Northwestern Üniversitesi'nde tarih doçentidir. 
Şu anda devrim öncesi Fransa'da devrim nedenleri üzeri
ne bir kitap yazmaktadır. 

MARY D. SHERIFF Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversi
tesi'nde doçenttir ve Fragonard: A1t and Erotictsm adlı ki
tabın yazarıdır. Şu anda dekoratif sanatlar, erotik söylem, 
rokoko tarzı ve "feminin" üzerinde çalışmaktadır. 

DEBORA SILVERMAN Los Angeles'da California Üniversite
si'nde tarih ·doçentidir. Selling Culture ve A11 Nouveau in 
Ftn-de-Stecle Fmnce: Politics, Psycbology and Sty/e adlı ki-



316 Erotizm ve Politika 

.tapların yazandır. 
ANNE M. WAGNER Berkeley'de California Üniversitesi'nde 

modem sanat doçentidir. jean-Baptiste Caıpeaıpc: Sculp
tor of tbe Second Empire adlı bir kitabı vardır. Şu anda 
üzerinde çalıştığı eser ondokuzuncu yüzyıl Fransası'nda 
kamu alanlarına yerleştirilen heykellerle ilgilidir. 
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