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Öz 

Bu çalışmada, 19. yüzyıl Fransız edebiyatının temel eserlerinden biri olan Gustave Flaubert’in 

Madam Bovary adlı eserinde toplumda yer edinememiş bir kadın figürü olarak yer alan ana 

karakter Emma’nın duygulam izleğinin, Sara Ahmed’in toplumsal normlara meydan okuyan 

oyunbozan kavramı bağlamında ortaya konulması amaçlanmıştır. Edebi bir metin, 

kurgusallığının yanı sıra gerçekliğin tümüyle dışında kalmaz; dönemin sosyokültürel 

bağlamını yansıtır. Madam Bovary’nin klasik bir eser olması ve 21. yüzyılda kadın 

okuyucunun kendini Emma karakteriyle özleştirebilmesi Madam Bovary’nin kadının 

toplumdaki konumunu gerçekçi ve “evrensel” bir şekilde yansıtmasına değil, normatifliklere 

dair bazı sürekliliklere işaret eder. Bu makalede, 19. yüzyıl romanlarında sıkça görülen kadının 

ev içi alanda tanımlanmasını ve burjuva kültürü içinde Emma karakterinin bu alanların dışında 

kalarak normatif alanın dışına çıkma çabalarını ön plana çıkaracağım. Ahmed bu tür çıkışları 

oyunbozan olarak nitelendirir. İdealize edilmiş edilgenlik, evli ve mutlu kadın imajı ve ideal 

mutlu anne imajı gibi rolleri reddeden Emma’nın oyunbozanlığı, onun mutsuzluğu, 

hayalperestliği ve intiharı gibi konular üzerinden analiz edicektir. 
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Madam Bovary, Socialisation of Emotions and 
“Killjoy” Emma 

Abstract 

This research focuses on one of the classical examples of 19th century French literature, 

Gustave Flaubert’s Madam Bovary, to rethink the main character Emma, and the affective 

dimensions of the character, based on Sara Ahmed’s conception of killjoy. Despite its 

fictionality, a literary text is not unrelated from the social reality. Women readers in the 21th 

century can still identify themselves with the character of Emma, not because the book 

represent the women’s position in a universal way, but because there are some normative 

continuities. In this article, I will highlight the drawings of the boundaries of women within 

home and the efforts of Emma’s character to push the normative boundaries within a 

bourgeoisie culture. Ahmed defines these efforts as killjoy. Emma’s killjoy, based on rejecting 

certain images such as idealised passivity, married and happy woman and ideal happy mother, 

will be analysed through her unhappiness, fantasies and suicide. 

Keywords: Madame Bovary, Sara Ahmed, Killjoy, The promise of happiness, Gender 

roles in the 19th century  
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Giriş 

Ataerkil anlayış, yer yer kadının eve, çevreye, topluma sıkışıp kalmış bedenini toplumsal 

mutluluk idealinin yegâne yörüngesi olarak sunar. Bu yörüngenin dışına çıktığında, ona 

atfedilen ideal kadın rollerine başkaldırıp onlardan bağımsız hareket ettiğinde şeytan, ahlaksız, 

sinsi, suçlu olarak damgalanan kadın figürü birçok yazının konusu olmuştur. Örneğin realist 

eserler, kadının anne olmak istememesini normal olmayan bir durum olarak yansıtmak gibi 

kadına ilişkin normlara özel anlamlar yükleyebilmek için erkek ve kadın arasında İrigaray’ın 

(1988) istismar olarak işlev gördüğünü belirttiği ve reddettiği ikili karşıtlıklar kuran ataerkil 

toplumu kati gerçeklik olarak benimser. Bunu her şeyi gören, bilen tanrı statüsündeki romancısı 

ile de gerçek ya da doğal olan olarak yansıtır. Örneğin kadın kadın olduğu için etkilenmeye 

elverişli bir varlıktır gibi özsel bir bakış sergiler. Tipik olanı temsili olarak ele alması ve bu 

doğrultuda toplumsal cinsiyeti yeniden kurması ve aktarması açısından bir araç haline gelmesi 

yapısökümcü feministler tarafından eleştirilmiştir. Bununla birlikte, bu eserlerin birçoğunun 

sonunda ataerkinin makbul kadın kimliğine uygun hareket etmeyen kadının bağımsızlığının 

evlilikle ya da ölümle sonuçlanması postyapısalcı feminist eleştirinin odağında yer almıştır 

(Humm, 2002). Edepli, tek eşli, heteroseksüel tek tip bir ilişki tarifi yapan ve dayatan 

heteronormatif bu bakış açısı queer feminist eleştirinin de odağında yer almıştır (Küçük, 2019). 

De Beauvoir temsil ve oluşturma arasında çizdiği paralellikte erkeğin kadının bağımlılığını 

oluşturabilmesi için onu ilk önce edebiyatta veya mitte temsil etmek zorunda olduğunu belirtir 

(Humm, 2002).  

Bu yazının odağında olan Flaubert’in Madam Bovary adlı eserinde, temel kadın 

karakterin sürüklenme, kapılma, gerçek dışı sahte bir kendiliğe sığınma durumu bovarizm 

kavramı adı altında 19. yüzyılda birçok edebi esere konu olmuştur ve bu kavram tam olarak bu 

temsil ve oluşturma arasındaki paralellikten gelir. Kadının bu kapılma, etkilenme, sahte kimlik 

arayışı durumu özellikle 19. yüzyıl yazarının benzersiz olma arzusunun gerçekleşme 

imkânsızlığı karşısında hissettiği “etkilenme endişesi”ne (anxiety of influence), sorunu kadın 

okurla sınırlayıp onu da ötekileştirerek kendinden çok uzaklara atarak, ürettiği bir çözüm 
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olarak değerlendirilir. 19. yüzyıl Osmanlı-Türk romanlarının birçoğunun da –Halit Ziya 

Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı eserinin Bihter karakteri veya Mehmet Rauf’un Genç Kız Kalbi 

adlı romanındaki Pervin karakteri örnek verilebilir– bovarizm kavramı çerçevesinde yazıldığı 

söylenebilir (Gürbilek, 2017). Tam da bu sebeplerden ötürü Flaubert de diğer birçok yazar gibi 

haklı feminist eleştirilere maruz kalır. Bu çalışmam Flaubert’e yönelik eleştirileri 

reddetmemekle beraber bugüne kadar olan çalışmalardan farklı olarak Flaubert’in eserindeki 

Emma2 karakterini odağına alıp, duygulamlar üzerinden farklı bir feminist okuma 

amaçlamıştır. Flaubert her ne kadar erkek egemen toplumu anlatıp onu meşrulaştırsa da aynı 

zamanda o kültürün işleyişine dair, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde, açık vermiş olur.3 

Postyapısalcılığın kimi yorumlarındaki gibi özneyi öldürüp eseri tamamen yazardan bağımsız 

okuyabileceğimizi düşünmesem de 21. yüzyılda gelişen feminist bilinçle Madam Bovary’i 

okuduğumda farklı bir görüneni ortaya koymakta bir sakınca görmüyorum. III. Napolyon’un 

hüküm sürdüğü II. İmparatorluk döneminde ahlaksızlıkla yargılanan Flaubert’in bu eserinde 

Emma karakteri 19. yüzyıl feminizmleri ile bütünüyle bağdaşan bir figür olmamakla birlikte; 

bu yüzyıl bağlamında düşünüldüğünde gelişmekte olan taşra burjuvazi toplumunun empoze 

ettiği kadın rollerine başkaldırışıyla, Sara Ahmed’in oyunbozan feminist tanımlamasına 

olabildiğince yakınlık göstermektedir. Flaubert’in anlatımına göre oyunbozan Emma’nın 

ataerkil normlardan, bu normların idealize ettiği kadın figüründen, monotonluktan ve 

kölelikten kurtulabilmek için bir umut olarak başvurduğu ve içinde özgürlüğünü arayıp 

durduğu hayalperestliğinin, toplumsal bağlamda yarattığı hayal kırıklığı, mutsuzluk ve 

umutsuzluk gibi duygu deneyimlerinde bedenlenmiş bir acı mevcuttur. Bu makalede ilk olarak 

19. yüzyılın idealize edilen kadın figürü, ona atfedilen roller ve bu rollerle ilişkilendirilen 

duygu deneyimleri incelenecektir. Bu analiz idealize edilmiş edilgenlik, evli ve mutlu kadın 

imajı ve ideal mutlu anne imajı gibi noktaların üzerinde duracaktır. Daha sonra Emma 

karakterinin ideal eş ve anne rollerini reddedişi kapsamında mutsuzluğu, hayalperestliği ve 

intiharı, duyguların toplumsallığı bağlamında ve normatif “kadın kimliğini” reddeden 

 
2 Bu çalışmada söz konusu karakterden, onu şekillendirmeye çalışan kadınlık normlarına karşı oyunbozanca 
direnişi ve kendilik arayışı içinde olması nedeniyle “Madam Bovary” yerine “Emma” olarak bahsedilmektedir. 
3 Jale Parla (2017a) "Kadın Eleştirisi Neyi Gerçekleştirdi? adlı makalesinde Freud için benzer bir analizde 
bulunmuştur. 
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oyunbozan kavramı çerçevesinde irdelenecektir. Bu incelemeye başlamadan önce romana konu 

olan hikâyeden kısaca bahsetmek gerekiyor. 

Emma Britanya’da manastırda eğitim almış genç bir kadındır. Eğitimi sırasında 

okuduğu popüler kitaplardan ve dinlediği vaazlardan öğrendiği gibi mutluluğu romantik bir 

evlilik hayatında arar. Babasının hastalığı nedeniyle çiftliğe gelip giden Doktor Charles ile 

tanışır. Charles onu görür görmez âşık olur ve babasının onayı ile Emma ile evlenir. Ancak 

davet edildikleri bir balodan sonra ev işleriyle geçen monoton evlilik hayatı Emma’da hayal 

kırıklığı yaratır. Belli bir süre balonun tekrar gerçekleşeceği hayaliyle yaşamaya başlar; fakat 

bu hayali gerçekleşmez. Emma hamile olur4 ve doğurur; ancak annelik de Emma’da hayal 

kırıklığına sebep olur. Kendisiyle edebiyat ve müzik alanında aynı zevkleri paylaşan Léon 

Dupuis adında genç bir hukuk öğrencisine âşık olur. Ancak bu serüveni de hayal kırıklığıyla 

sonuçlanır. Daha sonra zengin toprak sahibi Rodolphe Boulanger ile karşılaşır. Boulager’e 

birlikte kaçmayı teklif eder, ancak bu teklif nedeniyle Emma terk edilir ve büyük bir buhran 

yaşar. Buhranı atlattıktan sonra bir opera sırasında karşılaştığı Léon ile ilişkileri tekrar başlar. 

Ancak Léon sıkılır ve Emma’nın Léon hakkındaki duyguları da bulanıklaşır. Bu sırada 

Emma’nın Lheureux adlı tüccara olan borcu katlanmıştır. Lheureux borcu tahsil etmek için eve 

ihtarname gönderir. Emma, Léon ve Rodolphe dahil olmak üzere herkesten borç ister fakat 

bulamaz ve umutsuzluk içinde arsenik içerek intihar eder. Eserin bu özeti genel anlamda 19. 

yüzyıl romanlarının iskeletini oluşturur. Heteronormatif cinsiyet rejiminin dayattığı normlara 

uymayan, elindekiyle yetinmeyen, evine hizmet etmeyen, aşk romanlarına kapılıp giden ve 

sürekli aşk peşinde koşan kadının sonu ölümle biter. Ancak eser boyunca örtük izler taşıyan 

Emma’nın içinde bulunduğu toplumsal koşullar takip edildiğinde mutluluğun dayatıldığı, 

evlilik, annelik gibi kurumların reddi ve intiharla ifade ettiği ızdırabının mümkün kıldığı 

görünürlüğü kapsamında bugün Emma karakterini oyunbozan kavramı kapsamında irdelemek 

mümkündür. 

 
4 “Hamile kalmak” ifadesinin kadını bu eylem karşısında pasif bir noktaya yerleştirmesi sebebiyle, neolojizme 
başvurup “hamile olmak” ifadesinin kullanmayı tercih ediyorum.  
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19. Yüzyıl Fransasında Kadın Bedeni ve Duyguları 

Aydınlanma düşüncesi ile kadın hakları ilk kez gündeme gelirken, diğer yandan 18. yüzyılda 

temeli atılan bu “eşitlikçi” düşünce dönemin sosyoekonomik bağlamında kadın ve erkeğe ait 

alanı keskin sınırlarla tanımlamıştır. Böylece kadın ev içi alan ile sınırlandırılarak kamusal 

yaşamda arka planda kalmıştır. 19. yüzyıl Fransasında Sanayi Devrimi ile birlikte 

fabrikalardaki iş alanı erkeklere tanınırken “kadın kimliği” daha çok annelik ve eş rolleri 

ekseninde tanımlanmıştır (Donovan, 2009). Bu rollerin merkezini oluşturan ev içi alanda kadın 

sadece “koca”nın onayı, ölümü yahut herhangi bir nedenden dolayı “baba”nın yokluğu 

durumunda karar alabilme hakkına sahip olabilmektedir. Bu kadın kimliği, kişinin fikirsel ve 

duygusal ifadesini kısıtlayan; kamusal dünyaya eklemlenmesine ve toplumsal dönüşüm içinde 

etkin bir rol üstlenmesine izin vermeyen edilgen bir toplumsal yapının tezahürüdür. 1804 

Medeni Kanunu “koca”nın ya da “baba”nın mutlak üstünlüğünü kurmuş, kadını bir erkeğin, 

“baba”nın ya da “koca”nın yetkisine tabi olarak hak sahibi kılmış, kadının yaşamını sadece 

çocuklarıyla ve ev işleriyle ilgili olacak şekilde düzenlemiştir. Primi (2010: 7) “19. Yüzyılda 

Kadın Meselesi” adlı makalesinde kadının “koca”sı karşısındaki ikincil konumunu sınıf ve 

cinsiyet bağlamında tanımlarken şöyle söyler: “Erkeklere üretici ve koruyucu rolü verilirken, 

kadınlar hem aile refahına tanıklık eden tüketiciler, hem de anne ve eğitimciler olarak yükseliş 

için umut edilen bir sosyal yaşamın aracıları ve sınıf değerlerinin erdemli muhafızları olmak 

zorundadırlar”.5 Primi’nin bu yorumunun işaret ettiği üzere, 1804 Medeni Kanunu ile ev içi 

alan idealize edilmiş ve kadınlar ev içi düzenin koruyucusu haline gelmiştir. Ancak bu 

koruyuculuk kadına ev içinde de tam bir özgürlük ve özerklik sağlamaz. Ev içine hapsedilen 

kadına atfedilmiş edilgenlik, mutlu eş ve mutlu annelik, kadının özel alandaki varoluşunu 

düzenleyen ve kısıtlayan toplumsal ideallere işaret etmektedir. Bölümün devamında Emma’nın 

söz konusu idealleri reddedişinin duygulamlarını anlamak adına normatif kadınlığı 

biçimlendiren bu üç unsur vadettikleri mutluluk ile ilişkilendirilerek irdelenecektir.  

 
5 Bu pasaj yazar tarafından orijinal metinden çevrilmiştir. 
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İdealize Edilmiş Edilgenlik 

19. yüzyıl Fransız toplumunun aynası rolünü üstlenen edebiyatta, özellikle realist eserlerde, 

karşımıza çıktığı biçimiyle ideal kadının önemli bir özelliği edilgen oluşudur. Yukarıda bahsi 

geçen toplumsal cinsiyet farklılıklarının fizyolojik köken vurgusuyla açıklanması Flaubert’in 

döneminde olduğu gibi günümüzde de yaygın bir eğilimdir ve eril akla dayalı bilim ve felsefe 

pratiği tarafından sürekli olarak yeniden üretilmektedir (Donovan, 2009). Duygunun dış 

etkenlere “maruz kalarak” şekillendiği ve aklın yargı yetisine tabi tutularak “dizginlenmesi 

gereken” olarak aklın karşısında ikinci planda kaldığı düşünülür (Keller, 2007). Başka bir 

deyişle duygusallık ile edilgenlik ortak bir alanda birleşir. Bununla birlikte Ahmed’e göre, 

“‘passion’ (tutku) ve ‘passive’ (edilgen) kelimelerinin, Latincedeki ‘acı çekmek’ (passio) 

kelimesiyle aynı kökü paylaşmaları önemlidir” (2019: 11). Acı çekme olumsuzlamasında 

edilgenlik, duygusallık ile nedensellik zeminine oturtulmuş ve zayıflık duygusallık ile 

tanımlanmıştır. Edilgenlik atfedilen duygu ve duygusallık toplumsal zeminde “kadın 

kimliğini” oluşturur ve fizyolojik anlamda tanımlanan “kadın bedenine” yüklenir. 19. yüzyılda 

Fransa’da baskın olan Hristiyanlık yorumuna göre tutkularını aklıyla kontrol altına alamayan 

ve günah işleyip cennetten yeryüzüne atılan Havva edilgenliği ile acı çekmeye mahkûm kadın 

bedeninin bir simgesidir.  

Kadın tarafından içselleştirilsin ya da içselleştirilmesin, edilgenlik idealinin varlığı 

kadın toplumsallığı için sınır çeker. Bu ideali içselleştirmemiş kadınlık formları, ideal kadın 

kategorisinin dışında kalır, toplum tarafından dışlanır ve normatif alanın dışına itilir. 

İçselleştirmiş kadın ise zaten tanım gereği kamusal alanın ve toplumsal yeniden üretimin 

dışındadır. Mead’in (2017) “genelleştirilmiş öteki” kavramı edilgenlik ideali ekseninde 

düzenlenmiş ve kamusal alandan dışlanmış kadının yaşamakta olduğu toplumsallık yitimini 

anlamamıza yardımcı olabilir. Mead, bireyi ve toplumu karşılıklı etkileşim ve üretim süreci 

içine yerleştirir. “Bireye benlik bütünlüğünü veren toplumsal grubu ‘genelleştirilmiş öteki’ 

olarak” adlandırır ve O’na göre “genelleştirilmiş ötekinin tavrı tüm topluluğun tavrıdır” (Mead, 

2017: 181). Bir başka deyişle “toplumsal bir davranış referansı olması bakımından çeşitli 
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organizasyonlar, topluluklar, kurumlar, devlet kuruluşları vs. bu analize göre genelleştirilmiş 

diğerlerinin bedenlenmiş halidir” (Öztürk, 2012: 35-6). Böyle bir bedenlenme hem bireye hem 

topluma dinamik bir özellik atfeder. Kadın bedeninin toplumsal bedenin devingenliğinde ve 

değişkenliğinde oynadığı rol erkek için ataerkil düzenin yıkımını gerçekleştirebileceği 

sebebiyle korkutucudur. Tam da bu sebeple ataerkil normlar bu birey-toplum etkileşiminin 

sağladığı devingenlikten uzak tutmak için onu kamusal alandan dışlayıp ev içi alana hapseder. 

Diğer yandan bu normların hüküm sürdüğü her çeşit kurum erkeğin bedenlenmiş hâli olarak 

ataerkil düzenin ebediliğini muhafaza ettiği kalelere dönüşmüştür. Ev içi alana hapsolmuş 

kadın idealize edilerek, bu kalelerin muhafızı olmuştur. 

Madam Bovary’de Flaubert 19. yüzyıl toplumunda kadının idealize edilmiş 

edilgenliğini kitap boyunca yer yer çeşitli kadın karakterlerle yansıtır. Örneğin Charles’ın 

annesi Madam Bovary 19. yüzyıl toplumunun ideal kadınını simgeler. Yıllarca evlilik 

hayatında acı çekmesine rağmen bir “kadın” olup eşi, evi ve çocuklarıyla ilgilenmiştir. “Karısı 

çılgınca vurgundu ona bir zamanlar; kulu kölesi olurcasına sevmiş bu da onu kendisinden daha 

da uzaklaştırmıştı. (…) [K]ocası (…), bir sürü kötü yerlere girip çıktıktan sonra uyuşmuş bir 

durumda, leş gibi içki kokarak yanına dönerken, hiç ses çıkarmadan, çok acılar çekmişti” 

(Flaubert, 2019: 25). Dünyevi etkilere bağlı olarak kapıldığı duygularla hareket eden kadın 

günahkârdır ve acı çekmeye mahkûmdur. Flaubert’in son alıntıda yansıttığı gibi erkek kamusal 

alanda var olabilirken kadın ev içi alanda sıkışmıştır ve acı çeker. Breton (2019: 11) acıyı “basit 

duyumsal bir akış ya da yükseliş”ten öte “bireyin dünyayla ilişkisi sorununu ve dünyayla ilgili 

deneyimini sorgulayan” bir algı olarak tanımlar ve acıyı toplumsal bir zemine oturtur. Acının 

bedenin ilişki içinde olduğu dünyadaki edilgenliğinin değiştirilmesi gerektiğine dair bir uyarı, 

saldırı ve isyan niteliği taşıması bağlamında olumsal olduğu söylenebilir. Ancak kadına çekilen 

acının dile getirilmemesi gerektiği öğretilmiştir. Dolayısıyla acıyı duyumsayan beden ve 

toplumsal beden arasındaki devingenliği ve değişimi sağlayan bağ oluşmaz.  

Kadın bedeninin edilgenliği, Flaubert’de ayrıca, Sanayi Devrimi ile kuvvetlenen 

maddeci bakış açısının bir yansıması olarak bedenin bir nesne ya da meta olarak algılanmasıyla 
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da kendini gösterir. Kamusal alandan dışlanan kadın mülkiyet nesnesi olarak görülür. Flaubert, 

“nesne” ya da “meta” olarak algılanan kadın bedenine sık sık vurgu yaparak, Sanayi Devrimi 

ile kuvvetlenen maddeci bakış açısını ve kadının toplumdaki edilgen konumunu gözler önüne 

serer. Emma başlangıçta “baba”nın “malı”dır sonra “koca”nın olur: “Rouault Baba malının 

yirmi acre’ını satmak zorunda kalacaktı yakında (…) çok borcu vardı (…) ‘İsterse, verdim 

gitti’ dedi içinden (…) Rouault Baba müstakbel damadı kucakladı. Parayla ilgili uzlaşmaları 

geriye bıraktılar” (Flaubert, 2019: 44-5). Babası onu evlendirmeye karar verir ve belli bir fiyat 

karşılığında Charles’a “satar”. Aynı zamanda ilk karşılaşmalarından itibaren Emma, Charles 

için cinselliği ve bedeni hakkında karar verme yetisi olmayan bir “nesne” konumundadır. 

“Matmazel Emma gördü; buğday çuvallarının üzerine eğildi. Charles’ın çapkınlığı tuttu, ileri 

atıldı, o da kolunu aynı biçimde uzattığı için, göğsünün altında, eğilen genç kızın sırtına 

sürtündüğünü duydu. Emma doğruldu, kıpkırmızıydı” (Flaubert, 2019: 36). Emma, Charles’ın 

hayatında bir figüran, Charles’ın bedeniyle var olabilen bir nesne edilgenliğinde 

ötekileştirilmiş olandır. Ancak aynı zamanda Emma’nın bu edilgenliğe aykırı hallerine 

rastlanır eserde. Ev işleriyle pek uğraşmaz, zamanını kitap okuyarak, pencerenin önünde 

hayallere dalarak veya Charles’ın hastalarıyla ilgilenerek, ona yardım ederek geçirir. “Annelik” 

görevini toplumsal beklentiler doğrultusunda yerine getiremez; çocuğunu bakıcıya bırakır. Bu 

konu aşağıda detaylı bir şekilde irdelenecektir. 

Evli ve Mutlu Kadın İdeali 

19. yüzyıl edebiyatında ve toplumunda ideal kadının bir diğer özelliği evli ve mutlu olarak 

resmedilişidir ve Flaubert bu romanında 19. yüzyıl toplumundaki evli kadın imajının 

mutlulukla nasıl idealize edildiğini ortaya koymuştur. Türkiye özelinde, Serpil Sancar (2020) 

kadının ev içi alanla sınırlanmasını Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti adlı kitabında 

modernleşme kapsamında inceler. Sancar’a göre (2020) endüstriye dayalı modern toplumlarda 

sıradan bireylerin hayatlarını düzenleyecek iktidar pratikleri ve bu iktidar pratiklerini üretecek 

stratejiler vardır. Sancar, piyasa/sermaye, devlet/siyasal iktidar gibi düzenlemelerin kurucu 

öznelerinin yanı sıra anneliğin, cinselliğin ve cinsiyet kimliklerinin de merkezi olan ailenin de 
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toplumsal ilişkileri kurucu ve düzenleyici özelliğinin önemini vurgular. Modernleşme ile insan 

yaşamı toplum-devlet, aile-toplum, özel-kamusal gibi ikili alanlarda ele alınmaya başlanmış ve 

bu ikiliklere farklı özellikler atfedilerek toplumsal ilişkileri düzenleme kapsamında güçlü bir 

iktidar pratiği sağlanmıştır. Bu ikilikler aile yaşamı ve toplumsal yaşam ayrımını da 

beraberinde getirmiştir. Aileye maneviyat atfedilirken; topluma güç, çatışma ve şiddet gibi 

maddi kültürel süreçleri ifade eden özellikler atfedilmiştir. Modernleşme ile aile toplumsal 

alanın dışında düşünülmüş, kadın ve erkek rolleri yeniden üretilmiştir. Aileye heteronormatif 

zihniyetle oluşturulmuş duygusallık, fedakârlık gibi dişil değerler atfedilirken, kamusal alan 

siyasal iktidar pratiklerine göre yeniden şekillenir. Butler (2009) “Toplumsal Cinsiyet 

Düzenlemeleri” adlı makalesinde düzenlenişinden önce bir toplumsal cinsiyetin olmadığının 

altını çizerek, toplumsal cinsiyetin yazı boyunca tekrar döneceğim performatif yapısından 

bahseder. Toplumsal olarak cinsiyetlendirilmiş özne düzenlemeye tabi tutularak, bu hususi tabi 

kılma biçimiyle ve onun dolayımıyla üretilir. Tabi kılma toplumsal cinsiyet üretiminin bir 

sürecidir. Bu nedenle yeniden üretilmiş modern aile değerleri cinsiyetlendirilmiş mekânları 

mümkün kılar. Kısacası aile toplumun inşa sürecinin önemli bir unsurudur. Ailedeki eril 

egemenlik eril devletin vazgeçilmez bir parçasıdır.  

Foucault’nun “pastoral iktidar” kavramı da benzer bir şekilde evlilik düzeneğini 

açıklar. Etimolojik olarak Orta Çağ’da feodal toplum yapısıyla ilişkili olan terim, çobanın 

sürüsü üzerindeki iktidarına ve sürünün her bir üyesine gösterdiği özene gönderme yapar. 

Pastoral iktidar bireyi doğumundan ölümüne kadar detaylı bir şekilde denetim altında tutan ve 

belli bir şekilde davranmaya zorlayan iktidar biçimidir. Beden ile Tanrı arasındaki aracılığı 

sağlayan kilise Orta Çağ’ın sonlarına doğru günlük yaşantıyı denetim altına alacak politikalar 

geliştirir. Kilise evliliği kontrol altına alarak bedensel olana doğrudan müdahale etme yolu 

bulmuştur ve evlilik beden ile pastoral iktidar arasında ilişki kuran üremenin ve cinselliğin 

normatif kapsamda denetlenebileceği bir kurum haline gelmiştir. Foucault’ya göre pastorallik 

Orta Çağ’da başlayıp Sanayi Devrimi ile son bulan bir süreç ile sınırlandırılamaz (Arpacı, 

2012-13). 1804 Fransa Medeni Kanunu’nda kadın ve erkek bedeni arasındaki mahremiyetin 

etik kuralların ötesinde hukuki düzenlemelerle tüm kentte sağlanmak istendiğini görüyoruz. 
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1804 Fransız Medeni Kanunu’nun 213. ve 214. maddeleri bunu kanıtlar niteliktedir: “Koca 

karısını korumakla, kadın kocasına itaat etmekle yükümlüdür. Kadın kocasıyla birlikte 

yaşamak zorundadır ve oturmak için uygun gördüğü her yere onunla birlikte gitmek 

zorundadır”.6 Kocanın mülkiyet nesnesi olarak tanımlanan kadın, kocasına daima itaat ederek 

onu her anlamda tatmin etmekle yükümlüdür. Kadın cinselliği haz amacını kaybetmiş; gerek 

kocasını tatmin etmek için gerek üremeyi sağlamak için bir görev haline gelmiştir. Mutlu ve 

namuslu olması, evli kadını evli olmayan kadından üstün bir konuma yerleştirir. Namus 

kavramı kadının erkeğin mülkiyet nesnesi haline gelmesini meşrulaştırırken; evli ve mutlu 

kadın imajı ev içi alana hapsedilerek kontrol altında tutulmaya çalışılan kadının tutsaklığını ve 

edilgenliğini idealize eder.  

21. yüzyılda, bugün hâlâ evlilik kadının yegâne mutluluk kaynağı olarak “nesne-değer” 

yapısını korumaktadır. Ataerkil normlar evlilik ve kadının mutluluğu arasında sıkı bir ilişki 

kurmuş ve daha kadın bu duyguyla karşılaşmadan mutluluk onun için tanımlanmıştır.  

Ulaşmak istediğimiz şey olarak, yaşamın anlamı, yaşamın amacı olarak düşünülür. 

(…) [Ç]ocuktan düğün günü gibi gelecekteki bazı olayları hayal ederek mutluluğu 

hayal etmesi istenebilir. Düğün günü gerçekleşmeden önce “hayatının en mutlu 

günü” olarak hayal edilebilir. Belki bu önce, aynı zamanda nasıl ve nedendir. (…) 

[K]ız çocuğu için, en mutlu günü evlendiği an olacaktır (…) [B]u “olacak” sadece 

bir tahmin olarak değil aynı zamanda bir ahlaki öğretim olarak anlaşılabilir 

(Ahmed, 2018:73-74).  

Gelecekte gerçekleşmesi vaat edilen kadının evlilikle ulaşacağı mutluluk bir tahminden öte 

ahlaki bir öğretidir. Bununla birlikte bu ahlaki öğreti özellikle Simone de Beauvoir’ın evliliğin, 

anneliğin kadının ulvi görevi olmadığını belirten fikirleriyle henüz tanışmamış 19. yüzyıl 

toplumunda kadın için bir kadere dönüşür ya da öyle gözükür. Özateş’in belirttiği gibi 

 
6 Bu yazıdaki çeviriler yazar tarafından yapılmıştır. 
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“Evlilikte olumsuz olan şey, her zaman kadın pasifliğine yapılan vurgudur ve kadının bunu 

kader haline getirmesidir” (2002: 121). Evliliği kader yapan şey onun geçmişten aktarılan bir 

miras olmasıdır. 

Bu makalenin odağı olan eserde de önemli bir konumda olan manastır bu geleneğin 

aktarılmasında önemli bir rol oynar. 18. yüzyılda kız öğrenciler yatılı olarak manastırda 

okumaya başlar ve evlenene kadar orada kalırlar. Evlenip oradan kurtulabilecekleri bir 

“prensin” hayalini kurarlar. Evlenemeyip geri dönenlerin ailelerinin kafasında ise bir an önce 

evlendirip kızlarından kurtulma düşüncesi döner durur (Çeler, 2012-13). Flaubert 21. yüzyılda 

devam eden bu durumu eserinde yansıtır. Emma o dönem çoğu kız çocuğunun gönderildiği 

gibi eğitimi için manastıra gönderilir. Manastırdan döndüğünde yaşadığı mutsuzluk 

kitaplardan okuduğu “mutlu” hayatı, dönmüş olduğu çiftçi babasının evinde, kendi 

gerçekliğinde bulamayışıyla başlar. Emma’nın manastırda aldığı eğitimi Flaubert şöyle 

yansıtır: “Vaazlarda sık sık geçen nişanlı, koca, göksel sevgili benzetmeleri, ruhunun 

derinliklerinde, beklenmedik hazlar uyandırırdı” (2019: 56).  

Mutlu Anne İdeali  

Annelik, bugün olduğu gibi, 19. yüzyılda da ideal kadının temel özelliklerinden biridir. 18. 

yüzyılda Aydınlanma felsefesi ile annelik ayrı bir önem kazanır: Artık kadın her şeyden önce 

bir annedir. Rousseau’nun pedagojik romanı Emile toplumsal inanışları bir formül şeklinde ele 

alır. Buna göre kadınlar ev içi alana kapatılmalı, evi idare etmeli, baba ise sadece arada bir 

görünmelidir. Kadın çocuklarıyla ilgilenen, mutlu yuvayı kuran annedir (Çeler, 2012-13). 

Yukarıda bahsettiğim gibi 1804 Medeni Kanunu’nda kadının rolü evle ve çocuklarıyla 

ilgilenmekle sınırlandırılmıştır. Çocuklarının eğitimi fikirlerini beyan edebildiği neredeyse tek 

alandır. Fedakâr, sevgi dolu, çocuğu için kaygılanan anne imajı toplumda idealize edilmiş, 

yüceltilmiş ve kadının ev içi alana hapsedilmesinin meşru zemini olarak kurulmuştur. Eviyle, 

kocasıyla ilgilenen sadık, namuslu bir eş olduktan sonra kadının toplumdaki diğer görevi anne 

olmak, hatta “iyi”, “sevgi dolu”, “fedakâr” anne olduğu kadar mutlu bir anne olmaktır. Kadının 



 
 

 

Feminist Tahayyül, Şubat 2021 | 78  

mutluluğu anne olmakta yatar ve anne olan kadın anne olmaktan mutlu olmalıdır. Bu bir 

görevdir. Annelik kurumu çerçevesinde düzenlenmiş kadın cinselliği ve doğurganlığı önemli 

bir misyon üstlenir. Yukarıda bahsettiğim gibi çocuk yetiştirme ve annelik, toplumsal ilişkileri 

kurucu ve düzenleyici özelliği ile bir iktidar pratiği olarak ele alınır. 

Flaubert’in romanına baktığımızda anneliğin ideal ve ideal olmayan biçimleriyle ele 

alındığını görürüz. Emma’nın durumuna baktığımızda onun anneliğinin mutlulukla idealize 

edilmiş anneliğin dışında olduğunu gözlemleyebiliriz. Emma mutsuzluğunun, hayal 

kırıklıklarının, üzüntülerinin arasında hamile olur; fakat çocukla hayatı yeşeren mutlu anne 

kahramanların aksine bu durum Emma’nın mutsuzluğuna bir çözüm getirmez. Diğer yandan 

Flaubert, Charles’ın annesini (Madam Bovary) toplumun ideal anne figürünün bir simgesi 

olarak işler. Bu karakter, fedakâr, çocuğunun eğitimiyle ilgilenmiş ve bir doktor yetiştirmiş, 

oğlunun mutluluğu için kaygılanan ve bunun için elinden gelen her şeyi yapan, ilgili bir 

annedir: “Ama Madam Bovary’nin oğlunu yetiştirmesi, hekimlik okutturması, hekimliğini 

yapması için Tostes’u bulması yetmezdi; bir kadın isterdi ona. Kadını da buldu ona” (Flaubert, 

2019: 30).  

Çocukları için köleleşmiş anne figürünü besleyen unsurların arasına geleneklerin yanı 

sıra dini pratikleri de ekleyebiliriz. Flaubert, 19. yüzyılda Fransa’da etkili bir konumda olan 

din adamlarının anneliğe bakışı açısını, Emma’nın sıkıntılarına bir çözüm bulma umuduyla 

gittiği ve onu asla dinlemeyen papaz aracılığıyla aktarır: “[H]er şeyin başı görevdir, bilirsiniz; 

haylazlarımı sevmek zorundayım” (Flaubert, 2019: 143). Papaz, çocukları sevme eyleminden 

bir görev ve zorunluluk olarak bahseder. Buradaki “bilirsiniz” vurgusu ise bir yandan 

Emma’nın üstünde bir baskı oluştururken; diğer yandan bunu bilinen, toplum tarafından kabul 

edilen bir gerçek olarak ortaya koyar. Papazın çocuklardan haylazlar olarak bahsetmesi, çocuk 

bakımının zorluklarını sevimli ve sevilir olarak yeniden tanımlama işlevi görür. Emma’nın 

acılarını bertaraf eden papaz aynı zamanda çocukları için didinip duran anne figürü ile erdemli 

kadın imajını da bir arada toplar. “Affedersiniz! Orada yoksul analar, erdemli kadınlar tanıdım, 

ekmekleri bile olmayan gerçek ermişlerdi bunlar, inanın bana…” (Flaubert, 2019: 142). 
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Papazın ideal kadını tanımlamak için kullandığı ve birbirini kesintisiz takip eden bu 

tamlamalar, annelik erdemi ve acının iç içe geçmiş toplumsal kurgusunun bir kanıtıdır. 

Kısacası, 19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi ile birlikte fabrikadaki makineleşme artar ve 

ev ekonomisi dönüşüm içine girer. Bu durum toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretimini 

de etkiler. Modernleşme ya da modern toplumsal cinsiyet rejimi ile aile toplumsal alanın 

dışında düşünülmüş, kadın ve erkek rolleri yeniden üretilmiştir. Kamusal alanda küçümsenip 

değersizleştirilen kadın bedeni, cinselliği ve doğurganlığı denetim altına alınır ve meşrulaştığı 

alan ev içi alan ile sınırlandırılır. Kadın toplumda sadece iyi eş, iyi anne olmakla yükümlüdür. 

Kadını ev içi alanla sınırlandıran bu iki olgu mutlulukla idealize edilmiş ve kadını ataerkil 

normların kurumsallaşmış bir bedeni olarak aile kavramının gönüllü muhafızı ilan etmiştir. 19. 

yüzyılın temel eserlerinden biri olan Madam Bovary’nin bugün hâlâ farklı formlarda da olsa 

kadınlık kategorisi ile özdeşleşen normları yansıttığını ve ideal kadın normlarına tutulan bir 

ayna özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz.  

Oyunbozan Emma 

Bu bölümde Madam Bovary eril bakış açısıyla geliştirilmiş bovarizm kavramının aksine 

feminist bakış açısıyla tekrar irdelenecektir. Emma, kadın olduğu için doğal olarak etkilenen, 

kapılıp giden zayıf bir karakter olarak değerlendirilmek yerine, yukarıda bahsettiğim 

sosyokültürel bağlamın kadına empoze ettiği rolleri içselleştiremeyen ve özne olabilme 

çabasına yönelik eylemleri ile toplumun huzurunu bozan bir oyunbozan olarak ele alınacaktır. 

Gürbilek de bu kavramla ilgilenmiştir:  

Jules de Gaultier 1892’de Madame Bovary’den (gençliğinde okuduğu romanlar 

yüzünden ‘içsiz’leşen Emma Bovary’den) hareketle yazdığı denemelerinde 

bovarizmi bir içsel telkin eksikliği, kişinin “dış çevrenin telkinine boyun eğmesi” 

olarak tanımlar. Zamanla edebi bir terime dönüşen kavram, kişinin (yazarın ya da 

kahramanın) kendisiyle ilgili sahte bir tasarım geliştirmesini, kendini başkasının 
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yerine koymasını, bir başka deyişle gerçek dışı, sahte bir kendiliğe sığınma 

eğilimini anlatır (2017: 279).  

“Gerçek” ve “kendilik” kavramlarını çok keskin bir şekilde sınırlandırmaya çalışan bu kavram 

aynı zamanda Emma’nın kendiliğini de dönemin kadını tanımladığı gibi ev içi alanda tanımlar. 

Bunun dışına çıkmaya çalışan kadını etkilenen, zayıf sahte bir kimliğin peşinde koşan kadın 

olarak yansıtır. Flaubert’in bu romanı yazarken ki niyetini kestirmek güç, aslında bu makalenin 

amacı da bu niyeti anlamak değil. Fakat Emma’nın 19. yüzyıl ideal kadın imgesini altüst eden, 

dönemin okuyucusunu hayrete düşüren bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Flaubert 

eserinin ahlaksızlıkla suçlanmasıyla uzun süre mücadele etmek durumunda kalmıştır.  

Emma’nın özgürlük arzusunu bir zayıflığa dönüştürenin heteronormativite olduğu 

söylenebilir. Fatma Kaba (2013), “Emma Bovary ve Therese Desqueyroux’da Kendilik 

Sorunu” adlı makalesinde Madam Bovary’i feminizm bağlamında ele almış, Emma’ya karşı 

oluşturulan çabuk etkilenen, zayıf, aldatan kadın yargısına karşı toplumsal bir bakış açısı 

geliştirmiştir:  

II. İmparatorluk Dönemi’nde Normandiya’nın küçük bir köyünde geleneksel bir 

aile ortamında dünyaya gelen Emma’nın yazgısının sınırları adeta önceden 

belirlenmiştir. Madame Bovary’nin, ortalama okurun zihninde ilk uyandırdığı 

düşünce, “eşini aldatan kadın” yargısıdır. Oysaki, Emma’nın ruhsal derinliklerine 

inildiğinde, görülen şey bir aldatma sorunundan çok, aile ve toplum hayatında 

gözlemlenen uyuşmazlık, tatminsizlik sorunudur. (2013: 14)  

Bugün Ahmed (2018: 343) kadınla ilişkilendirilen toplumsal cinsiyet rollerini reddeden, kendi 

benliği, bedeni ile görünebilir kıldığı varlığıyla rahatsızlık hissi veren kadını “oyunbozan” 

şeklinde ifade eder ve bu anlamda keyif kaçıran kadınların hikâyelerinin anlatıldığı kitapları 

oyunbozan manifestosu olarak okur. Bu kavramsallaştırma ile ben de Madam Bovary’yi bir 
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oyunbozan manifestosu olarak ele alarak oyunbozanlığın duygularını Emma karakteri 

üzerinden analiz etmeye çalışacağım.  

Mutsuz Emma 

Toplumsal normların öngördüğü bir mutluluk deneyimini sömürünün içselleştirilmesi ve 

bedenlenmesi olarak okumak mümkündür. Ahmed’e göre, “[m]utluluğun ‘mutlu kişiler’ de 

bulunduğunu varsaymak yerine, mutluluk iddialarının nasıl belli kişileri değerli kıldığı üzerine 

düşünebiliriz. Sosyal normlar ve idealler mutlulukla bağdaştırılmaları sayesinde sanki o 

normlar ve ideallere görece yakın olmak mutluluk yaratıyormuş algısı üzerinden tesirli hale 

geliyor olabilir” (2016: 21). 

Bu çerçevede, kadına gerçekleştirmesi için sunulan “iyi anne”, “iyi eş”, “erdemli kadın” 

rolleri ve bu rollere içkin bulunan mutluluk ideali, varoluşunu toplumsal ideallerin dışına 

çıkmadan sürdürebilen kadına sunulmuş bir ödüldür; kadının tutsaklığının ve sömürüsünün 

gülen bir maske altında saklandığı bir ödül. Ahmed, ataerkinin kadına sunulan mutluluk ideali 

aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini ortaya koyar: “Resmin ardında yatan şey çıban gibi patlar, 

sevinçli gülümsemenin altındaki enfeksiyonu açığa çıkarır (…) Mutlu ev kadını, emek 

göstergelerini mutluluk göstergesi altında silen bir fantezi figürüdür. Kadınların mutlu olduğu 

ve yaptıkları işin ardında da bu mutluluğun olduğu iddiası, cinsiyetçi emek biçimlerini doğa, 

kanun veya görev ürünü yerine toplu bir dilek ve arzunun ürünüymüşçesine haklı çıkarma 

işlevi görür” (Ahmed, 2016: 77). Buna göre, kadının sömürüsü mutluluk olarak idealize edilir. 

“Mutlu” kişi belli bir kitlenin beslendiği yemdir.  

Ahmed ideal kadının mutluluğunu açıklamak için Austin’ın ortaya attığı performatif 

kavramına başvurur: “Mutluluk bilimi performatif olarak tarif edilebilir: Belli yerlerde 

mutluluk bularak oraları iyi -iyi olduğu için övülmesi gereken- yerler haline getirir. Bağlantılar 

neden olarak görülür, sonra övgünün temeli haline gelir (…) Mutluluğa neden olanı övmek 

görevimiz olursa, mutluluğun kendisi de ödev haline gelir” (2016: 17). Performatif kavramının 
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“belirttiği şey de, sözcelemi üretmenin bir eylemde bulunmak olduğu” anlamına gelir. Yani 

yalnızca söylenmiş olanı betimlemek, ya da yapmakta olunanı bildirmek olmadığı, 

sözcelemlerle eylemlerin gerçekleştirildiğini vurgulamaktadır (Bozdemir, 2019: 4). Başka bir 

deyişle, evli kadına atfedilen bu mutluluk performatif yapısıyla “Mutluyum çünkü düğün 

kadının en mutlu anıdır”, “Mutluyum çünkü evli kadın mutludur” şeklinde nedensel bir zemine 

oturtulur. Onun için tasarlanan o mutlu an gelir ve kadın mutlu olur. Mutlu hissedilen an 

mutluluk vaat eder. Ahmed’e (2016: 73) göre, “Bu bir döngüdür: önümüzde duran şey 

tarafından yönlendiriliriz; önümüzde duran şey nasıl yönlendirildiğimize bağlıdır”. Toplum 

tarafından mutluluk atfedilen kişi üzerinde mutluluğun nasıl yanıltıcı bir şekilde tesirli 

olabildiğini ortaya koyar. Yukarıda açıkladığımız gibi evlilik, annelik, erdemlilik, sadakat 

kadın için idealize edilmiş ve mutluluğunun tek kaidesiymiş gibi daha kadın var olmadan onun 

için tasarlanmış bir öğretidir. Daha kadın ona rastlamadan, hep geleceğe yönelen bir vaattir.  

İyinin ve mutluluğun sıkı sıkıya birbirine bağlandığı bu toplumsal çerçevede, ataerkil 

toplumun yarattığı kadın idealine karşı hareket eden kadın kötü ve mutsuz olarak kurulurken; 

bu ideal ile uyumlu kadın “erdemli” ve “mutlu”dur. Bu iki uçlu toplumsal idealde Emma’nın 

nerede durduğuna bakacak olursak, onun bu erdemli ve mutlu olma konumunu reddettiği 

görülür: “[B]ir de gülümsemek, mutlu olduğunun yinelendiğini duymak, böyleymiş gibi 

davranmak, gerçekten böyleymiş gibi izlenim yaratmak gerekiyordu, öyle mi? Ama bu içinden 

pazarlıktan tiksiniyordu” (Flaubert, 2019: 137). Burada karşımıza çıkan tiksinme hissi, 

Emma’nın kendini çevreleyen kadınlık normlarına karşı sergilediği geri tepkinin duygulam 

boyutu olarak yorumlanabilir. Emma bir mutluluk performansı anlamına gelen gülümsemeyi 

reddederek mutluluk oyununu bozar: Mutluluk oyununa karşı geliştirdiği bu tiksinti hissiyle 

edilgenliği reddeder ve “nesneyi ele geçirerek” ona karşı bir isyan başlatır. Ahmed tiksinti ile 

nesneyi ele geçirme arasındaki bağı şöyle ele alır: “İğrenmemiz için o nesnenin bize yeterince 

yakınlaşmış olması gerekir. Sonuç olarak, iğrenme bedeni bastırırken, görünüşte ona yol açan 

nesneyi de ele geçirir. (…) Nesne yalnızca bu tarz bir duyumsal yakınlık yoluyla “rahatsız 

edici” olarak hissedilir ve böylece mide bulandırır ve bedeni bastırır” (2019: 111). 
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Mutluluğun toplumsallığına ilişkin yukarıdaki çözümlemeye dayanarak; mutsuzluğun 

bazı formlarını toplumsal düzene, normlara, tutsaklığa, sömürüye karşı bir isyan, bir başkaldırı 

olarak değerlendirebiliriz. Mutsuzluk bazen tiyatro sahnesinde rollere vurulan bir darbedir. 

Mutsuzluk keskin klasik kurallarla sınırları çizilmiş trajedi ve komediden bir dram yaratmaktır. 

Mutsuzluk, kuralları, tanımları, rolleri reddetmek, sınırları aşmaktır. “Mutluluğu en basit 

haliyle bir uzlaşım olarak tarif edebiliriz; yani mutluluk yolunda sapmak uzlaşıma karşı gelmek 

olur” (Ahmed, 2016: 92). Mutsuzluk toplumda rağbet görmez ve acı verir; acı ise özgürleştirir. 

Ahmed, acıyı toplumsal bedenden ayrılmış bireyin çektiği sancıyla olumsallar: “Acıyı 

dillendirmek sadece dikkatli dinleme için bir çağrı değil, başka bir mesken edinme şekli için 

bir çağrıdır. Bir tür eylem çağrısı, sadece barışma olasılığına dayanmayan, barışmanın 

imkânsızlığıyla yaşamayı ya da birlikte ve yan yana yaşasak da yekvücut olmadığımızı 

öğrenmeye dayanan bir kolektif politika talebidir” (Ahmed, 2019: 56-7). Acı öznelliğiyle ne 

kadar ifade edilemez olsa da bireyin toplumda kendi olarak varlığını sürdürebilme talebidir. 

Aynı zamanda Ahmed (2018: 344) acı ile iç içe geçmiş mutsuzluğu da oyunbozan kavramı 

kapsamında “Bu dünyada mutsuz olmaya devam etmeliyiz” sloganıyla olumsallar. 

“Mutsuzluğun bilincinde olmak, “olmamanın” veya “değil”in, yani mutlu edici özelliklerden 

veya niteliklerden yoksunluğun bilincinde olmaktır. (…) “Olmama” bilinci kendine 

yabancılaşmayı içerir: Kendimizi yabancı görürüz. (…) Kendimizi yabancı görmek, bize 

yöneltilen şiddetin bilincine varmaktır” (Ahmed, 2016: 111).  

Değindiğim gibi, Emma 19. yüzyıl toplumunun ideal eş ve ideal anne imajına aykırı bir 

kahramandır. Ev içinde sürdürdüğü hayat onu mutlu etmez. Mutluluk atfedilen nesnelerin 

Emma için yabancılaştığı sahneler bunu destekler niteliktedir: “Yaşamın bütün acılığı tabağına 

doldurulmuş gibi gelirdi ona, haşlamanın dumanını görünce, ruhunun derinliklerinden çıkan 

çöküntü dumanları gibi bir şeyler yükselirdi. Charles ağır yerdi yemeğini (…)” (Flaubert, 2019: 

88). “Dolu tabak”, “haşlamanın dumanı”, evde sürekli Charles için pişen bir yemeğin simgesi 

haline gelir ve kadınının ev-içi alandaki monoton, mutsuz hayatının izleksel eylemine dönüşür. 

Bununla birlikte çocuğuna karşı ilgisizdir. Kızını bir bakıcı büyütür ve onu görmeye nadiren 

gider. Eserin başında mutluluğun evlilikte olduğu fikrini içselleştirmiş kadın figürü olarak 
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karşımıza çıkan Emma, daha evliliğinin başlarında evliliğe karşı hayal kırıklığı yaşar. Dikiş 

dikmeyi sevmez. Gezmek, okumak, piyano çalmak ister. Ancak Charles ile olan evliliğinde ev 

içi alana, eş ve anne olma rolüne sıkışıp kalmıştır. “Tanrım, ne diye evlendim” (Flaubert, 2019: 

65) diye düşünür ve tutsaklığın çiçeklerle donatılmış mutluluk yanılsamasını oluşturduğu bu 

kurumun içinde “mutlu” olmayı reddeder. Emma, toplumun kendisine yönelttiği mutluluk 

performansı beklentisine karşı koyar ve mutlu bir evliliğin hayalini çocukluğundan beri kurmuş 

olmasına rağmen; hayal kırıklığını ve mutsuzluğunu kabul eder. Bu kabulleniş içinde 

bulunduğu hayata karşı bir isyan niteliği taşır: “Evlenmeden önce, içinde bir aşk olduğunu 

sanmıştı Emma, ama bu aşkın sonucu olması gereken mutluluk gelmediğine göre aldanmış 

olmalıydı, öyle düşünüyordu” (Flaubert, 2019: 55). Emma ideal mutluluğu reddeder. Zamanla 

Charles’a olan sevgisi tiksintiye dönüşür: Ondan nefret eder. “Ona daha çok kızdığını 

seziyordu zaten. Yaşlandıkça davranışları kabalaşıyordu; yemekten sonra boş şişelerin 

mantarını kesiyor, dilini dişlerinin üzerinde dolaştırıyor[du]. (…) [Ş]işmanlamaya başlamıştı 

(…)” (Flaubert, 2019: 84). Aynı tiksintiyi çocuğuna karşı da hisseder: “‘Tuhaf şey’, diye 

düşündü Emma, ‘bu çocuk ne kadar da çirkin!’” (Flaubert, 2019: 145).  

Ahmed mutluluğun yanı sıra iğrenme duygusunun performatifliğinden de bahseder: 

“Bir şeyi iğrenç olarak adlandırmak (…) performatiftir. (…) Bir şeyi iğrenç olarak adlandırmak 

‘iğrenme’ kelimesinin yapışkanlığını bir nesneye aktarmaktır, böylece o da söylenen şeyin ta 

kendisi olarak üretilir” (2019: 121). Charles ve kızı, Emma’nın tiksindiği hayatın simgesidir. 

Onlardan tiksinir ve bu tiksinme hissi onun ne olmadığını tanımlayarak, onu kurtulmak istediği 

hayattan hayalini kurduğu hayata yöneltir.  

Emma’nın evlilik kurumuna yabancılaşmasını çözümlerken, Ahmed’in “[s]evilenden 

nefret etmek, sevilene yabancılaştığını kabul etmektir” (2016: 111) iddiasına da başvurabiliriz. 

Emma bu tiksinme ve nefret duygusuyla; evli, namuslu, kocasına sadık bir eş idealini ve 

fedakâr, kendini çocuklarına adamış anne idealini tamamen reddederek; sevgisini kendi olmak 

istediği kişiyi mümkün kılan diğerlerine yöneltir. Aşık olduğu noter yazmanıyla arasında geçen 

diyalog oyunbozan Emma’nın sevgisinin yöneldiği nesnelere ilişkin bilgi verir: “‘Dolaylarda 
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gezinti yerleriniz var mı bari’ (…) ‘Pek az’ diye karşılık verdi genç adam (…) ‘Otlak denilen 

bir yer var (…) elimde bir kitapla durur, gün batışını seyrederim.’ ‘Batan güneşi seyretmek 

kadar hoş bir şey yoktur;’ dedi Emma (…) ‘Düşünce bu sınırsız alanda daha serbest dolaşır’, 

diye atıldı Emma” (Flaubert, 2019: 108).  

Bu diyalogda gez(ebil)mek eyleminin Emma için özgürlük kavramıyla ne denli 

bağdaştığını “düşünce bu sınırsız alanda daha serbest dolaşır” ifadesinden anlıyoruz. Ahmed’in 

bakış açısından düşünüldüğünde, Emma’nın Léon’a olan aşkı onun yaşamak istediği hayata ve 

olmak istediği özneye ulaşması için bir aracıdır. “Sevmek ve sevilmek kişinin ‘sahip oldukları’ 

vasıtasıyla ‘olmak istediği kişinin’ yerinin doldurulması fantezisidir (Ahmed, 2019: 163). 

Emma Léon’dan sevgisine karşılık beklerken; sever olduğu kişiyle olmak istediği kişi arasında 

bir bağ kurma arzusundadır. “Emma, gözleri yarı kapalı, onu seyrederken, gene kendisine 

adıyla seslenmesini, kendisini sevdiğini yinelemesini istiyordu.” (Flaubert, 2019: 197). Evlilik 

oyununu bozan Emma, edilgenlikten kurtulup, kendi bedeni ve benliği ile toplumda yer 

edinebilme arzusu içindedir. Kocasının soyadıyla hitap edilmek istemez, ismiyle seslenilmek, 

sevilmek ister. Emma bir kendilik yaratabilme uğruna sık sık oyunbozandır. 

Emma mutsuzdur; çünkü onun için tasarlanmış mutluluk oyununun içinde 

mutsuzluğunun bilincindedir. Sevgilisiyle kaçma planları ile evliliği reddeder. İdeal anneliği 

reddeder. Onu mutlu eden tek şey onun için çizilmiş tüm bu sınırların dışında olduğu anlardır: 

Hapsolduğu evin dışında, eş, anne olmaksızın, “Madam Bovary” kimliğinin tamamen dışında 

âşık Emma olduğu anlar. Emma mutluluğun performatif niteliğine karşı gelir, tutsaklığının 

içinde “mutluymuş gibi” davranmayı reddeder; gülmeyi reddeder. “Mutluluk vaadini 

reddetmek, mutluluk göstergeleri sergileme talebini reddetmektir” (Ahmed, 2016: 97). Emma 

mutsuzluğuyla bu oyunu bozar; yaşama arzusundan vazgeçmez, tutsak bir hayatın içinde 

yanılsama bir mutluluğu değil, özgür bir hayat yolunda mutsuzluğunu sahiplenmeyi tercih 

eder. Mutluluk, kadın daha deneyimlemeden önceden tasarlanmış bir öğreti olarak sunulur. 

Performatif yapısıyla mutluluk vaadi mutluluk tesiri yaratabilir. Ancak bunun bir yanılsama 

olduğu oyunbozuldukça gözler önüne serilir. Emma mutluluk oyununu reddeder. 
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Mutsuzluğunu kabul eder ancak onu mutlu eden şeylerin peşinde koşmaya devam eder. 

Oyunbozan kimliği ile mutluluk oyununu bozar.  

Hayalperest Madam Bovary 

Emma hayalperesttir; ancak gerçek olmayan şeylerin hayalini kurmaz. Emma katıldığı baloda 

tanıklık ettiği bir gerçekliğin, evin dışında bir hayatın hayalini kurar: yaşadığı hayatın dışında 

gerçekten yaşayabileceği bir hayatın. O daha çok sahip ol(a)madığı şeylere duyarlıdır. Mutsuz, 

monoton, yabancılaştığı, istediği gibi yaşayamadığı, sadece susup tahammül etmeye çalıştığı 

bir hayatın içinde hayallere dalar. Hayalleri onu bu sıkışmışlıktan kurtarır ve ona farklı bir 

hayatın mümkün olabileceği umudunu yaşatır. Jale Parla “Ev, oda, yatak gibi mekânların kadın 

yazarların romanlarında hep engellenmeyi, hapsolmayı, tutsaklığı simgelediklerini, buna 

karşın çatılardan kaçan, duvarları yıkan yazımın bu romancıların kişisel tarihleriyle 

hesaplaşmanın bir ürünü” olduğunu söyler ve sözlerine “[t]utsaklıkla özgürlük arasındaki 

köprü yazıysa eğer, bu kutuplar arasındaki yolculuk yazıda rüyalarla, kabuslarla sanrılarla 

anlatılır. Rüyalar çatısızken, sanrı ve kabuslar klostrofobiktir” (2017b: 192) diye devam eder. 

Kadın yazar olmamasına rağmen Flaubert de Emma’nın içinde bulunduğu tutsaklık ile 

özgürlük arayışı içindeki durumu metaforik bir şekilde ele almıştır. Emma’nın hayalleri 

“çatısız rüyalar” olarak değerlendirilebilir: tutsaklığından özgürlüğüne açılan bir pencere. 

Aksu Bora (2017: 68), yuvayı “en geniş anlamıyla bizim içinde biçimlendiğimiz (ve birazcık 

aklımız varsa kaçmaya çalıştığımız) yer” olarak tanımlar. Bora (a.g.m.), “Rüyası Ömrümüzün 

Çünkü Eşyaya Siner” adlı makalesinde bütün insanlık tarihini evden kaçma ve eve dönme 

hikâyesi olarak tanımlar. İnsan mekânları ve şeyleri dıştan farklı bir iç oluşturacak şekilde 

kendi etkinliklerini kapsayacak şekilde düzenler. Mekânlar ve şeyler kendi aralarında ilişki 

kurarken, yerleşenler de kendini bu mekânlarla ve şeylerle ilişkilendirir. Koruma ve bakma, 

kurma ediminin bir parçasıdır. Bu bakış açısıyla doğa ile kültür arasında yeniden bir ikilik 

kurulur. Psikanalist bir bakış açısıyla yaklaşan Irigaray anne karnından boşluğa fırlayan insanın 

bir yuva inşa çabasından bahseder. Kültür bu inşa etkinliğinin “aşkın” yanıdır. Aşkınlık erkeğe 

atfedilirken, aşkınlığa olanak sağlayan süreğenlik (ev işleri) kadına atfedilmiştir. Dolayısıyla 
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ev, dışarıdan farklı bir iç yarattığımız, korunduğumuz, bakıldığımız ve şekillendiğimiz bir 

mekândır. Bu nedenle, bir yandan bizim için sığınılacak bir iç özelliği taşırken diğer yandan 

da engel teşkil eder. Ev, iç dünya özelliği ile mutluluk sağlarken iç sıkıntısını da içinde 

barındırır (Bora, 2017). Tüm bunların ışığında Emma’nın hikâyesi metaforik şekliyle bir “eve 

dönme, evden kaçış hikâyesi” olarak okunabilir.  

Duyguların bedensel duyumsamalardan ayrılamayacağını söyleyen Ahmed 

metinlerdeki metonimi ve metafor kullanımlarına önem verir ve “mecazların metnin 

duygusallığında” önemli bir yer tuttuğunu söyler (Ahmed, 2019: 23). Bu bağlamda Emma’nın 

pencerenin önünde hayallere dalmasının, dışarıdan gelen hava ile sakinleşmesinin ve dışarıdaki 

hayatı izlemekten zevk almasının7 onun özgürlük tutkusunun bir simgesi olduğunu 

söyleyebiliriz. Charles’ın varlığının onda uyandırdığı sıkıntı ile pencereye yönelmesi sembolik 

anlamda onun kendini dışarı atma isteğinin ve o an yapabildiklerinin sınırlı olması ile 

yorumlanabilir. Kendini evin dışına atamayan Emma için dışarıdan evin içine süzülen havanın 

Emma’da anlık rahatlama hissi yarattığı söylenebilir. Ahmed aynı zamanda metinlerin 

duygusallığı başlığı altında “farklı ‘mecazların’ nasıl bir araya geldiğini ve yapışmanın, 

gizlenme vasıtasıyla ‘işleyen’ geçmiş bağdaştırmalara nasıl bağlı olduğunu” inceler. “Pencere” 

ve “dışarıdan gelen temiz hava” Emma’nın evdeki yaşantısının dışındaki özgürlüğü sembolize 

eder. Pencere ev içi alanın kamusal alana açılan bir simgesidir: “Bir süsen çiçeği kokusuyla 

pencerenin karşısında duran büyük meşe dolaptan çıkan bir ıslak çamaşır kokusu duyuluyordu” 

(Flaubert, 2019: 35). Evin dışında, pencerenin karşısında duran meşe ağacından süzülen süsen 

çiçeğinin kokusunun Emma’da yarattığı özgürlük arzusu ile çamaşır kokusunun anımsattığı 

tutsaklık hissinin iç içe geçmişliği metaforik bir tasvirdir. Emma tutsak olduğu hayatın içinde 

 
7 “[C]harles’ta zerre hırs yoktu ! (…) Geçenlerde bir hasta üzerinde görüştüğü bir Yvekot hekimi, onu biraz 
bozmuştu (…) Emma bu hekime çok kızdı. Charles bunu görünce duygulandı. Alnından öptü (…) Gitti, pencereyi 
açtı, sakinleşmek için temiz havayı içine çekti” (Flaubert,2019: 84). “Emma pencerenin yanına, koltuğuna 
oturuyor, köylülerin kaldırımdan geçişlerini seyrediyordu.” (Flaubert, 2019: 124)  
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hep kendinde olmayan şeyin, özgürlüğün hayalini kurmuştur. Bu yüzden aslında Emma’nın 

hayalperestliği yine oyunbozan manifestosu kapsamında farklı bir anlam kazanır.  

Emma Paris’te aristokrat sınıfından bir Markiz’in balosuna katılır. Bu balo onda hiç 

unutamadığı bir ana ve kurmaktan hiç vazgeçmediği bir hayale dönüşür: “Böylece, bu balonun 

anısı belleğinden çıkmaz oldu Emma’nın. (…) kimi ayrıntılar silindi, ama içindeki özlem hep 

kaldı” (Flaubert, 2019: 78). Hayatının monotonluğunu kıran ve kendi yaşantısından daha farklı 

yaşantılar olduğunu gördüğü bu Paris gezisi ve bu balo gerçektir. Bu hayal aynı zamanda 

gelişmekte olan burjuvazi sınıfına karşı bir isyan niteliğindedir: Bu sınıfın ve onun dayattığı 

normların reddedilişidir. O dönemin aristokrat sınıfına ait kadın kimliğine de değinmek Emma 

karakterini anlamak açısından faydalı olacaktır. Çeler (2012-13: 174):  

19. Yüzyıl boyunca Rousseaucu annelik anlayışı devamlı olarak ısrarla tekrarlanıp 

durur. (…) Kadınların büyük bir kısmı başlangıçta bu tür bir annelik tanımına 

yanaşmazlar, özellikle aristokrat kadınlar kendilerini eve kapatan, 

özgürlüklerinden vazgeçmelerini isteyen bu anlayışa karşı çıkarlar. 19. Yüzyıl 

boyunca da kendi sınıfsal ayrıcalıklarını bu tür annelik anlayışını görünüşte olmasa 

bile pratikte reddetmek için kullanırlar. Yeni anneliği kabul edenler daha çok kent 

soylu kadınlardır. Bu burjuva kadınlar yeni annelik söylemini zaten çok fazla bir 

vaat taşımayan hayatlarını iyileştirmek için bir fırsat olarak görürler. Zaten eğitimli 

üst sınıf kadınlar gibi sosyal bir hayatın ayrıcalıklarını yaşayamıyorlar, bilgiye 

ulaşamıyorlar, salonlarda ansiklopedi okuyamıyorlar, monden yaşamın zevklerini 

tadamıyorlardı. Tam tersine evde koca otoritesi altında yavan ve sıkıcı bir hayat 

sürüyorlardı.  

Bu açıdan Paris’teki balo hayatı Emma’nın bir nebze daha özgür olabildiği bir hayatın hayali 

olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan Flaubert, Emma’nın bir hayalde, kamusal alanda 

görünür olma biçiminde ortaya çıkan özgürlük arzusunu toplumda erkeğe atfedilmiş 

davranışları sergilemesinyle ve bir erkek çocuğu hayali kurmasıyla yansıtır. “Bir erkek gibi, 
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göğüslüğünün iki düğmesi arasında geçirilmiş sedef çerçeveli bir kelebek gözlük taşıyordu” 

(Flaubert, 2019: 36). “Bir oğul istiyordu (…) bir erkek çocuğu olacağını düşünmek, bütün 

geçmiş güçsüzlüklerinden bir öç alma umudu gibiydi. Hiç değilse erkek özgürdür, ülkeleri de 

dolaşabilir, engelleri aşabilir, en uzak mutlulukları dalından koparabilir. Ama kadın durmadan 

engellenir” (Flaubert, 2019: 116). Emma hep “bir erkek kadar özgür” olmak istemiştir. 

Tanıklık ederek hayali kurulan şeyler bir yanılsama değil aksine farklı bir gerçekliktir. 

Emma’nın hayalperestliği ev içi alandan ötesini talep eder. Bu bir özgürlük talebidir. Onun için 

çizilen sınırların içindekilerle yetinmektense; sınırların ötesine geçebilmenin arayışıdır. Bu 

bağlamda Emma’nın hayalperestliği oyunbozan bir özellik kazanır.  

İntihar 

Emma’nın intiharı basit bir aşk serüveninde başarısız olmuş kadın imajı ile yaklaşan bireyci 

psikolojik indirgemeci bir yaklaşımın aksine karakterin toplumsal kadınlık ideali ile ilişkisi 

çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu bağlamda Emma’nın intiharını oyunbozanlık kapsamında 

irdelemek için Judith Butler’ın ele aldığı “yaralanabilirlik” kavramı bir alan açabilir. 

Paris ve orada katıldığı aristokrat balo, Emma’nın onun yaşadığı hayat dışında bir 

hayatın varlığının farkına varmasında yukarıda bahsettiğim gibi önemli bir rol oynar. İçine 

sıkışıp kaldığı toplumdan uzak ve monoton ev içi alandan çıkıp bir an için kamusal alanda var 

olabilmesi, Emma’da toplumu özümseme ve toplumda özümsenme yönünde bir ihtiyaç açığa 

çıkarmıştır. Bu çerçevede, Emma’nın toplumsallaşma, ona atfedilmiş edilgenlikten kurtulup, 

toplumun bir parçası olabilme yönünde bir çabası olduğu düşünülebilir. Ancak yukarıda 

bahsettiğim gibi Emma’nın oyunbozan kimliği, bir yanıyla parçası olmaya çalıştığı burjuvazi 

toplumunun ideal kadın figürüne de bir başkaldırı niteliğindedir. Çocuğuna karşı ilgisizliği, 

eşine sadakatsizliği, tipik ev işlerine olan tiksintisi, “erdemsizliği”, “ahlaksızlığı” onu 

burjuvazinin kadın idealinden dışlamaktadır. Paradoksal bir şekilde Emma bir yandan 

toplumda yer alabilmeye çalışırken, diğer yandan bu çaba içindeki kadın toplum tarafından 
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reddedildiği için yine toplumun dışına itilmiş bulur kendini. Emma ideallerin dışında “gerçek 

dışı” bir karakterdir. Butler’ın belirttiği şekliyle, “[g]erçek dışı olanlar bir anlamda gerçeklikten 

çıkarılmanın zaten şiddetini yaşamışlardır” (2018: 48). Toplumsal cinsiyet normları insan olanı 

erkek olarak tanımlarken kadını ikincil bir konuma yerleştirerek kadının yaralanabilirliğinin 

yadsınmasına sebebiyet verir. Bu açıdan Emma’nın intiharı iki farklı boyutta incelenebilir: Bir 

yandan hiç şüphesiz yukarıda bahsettiğim cinsiyet rejimi politikaları ile oluşturulmuş ideal 

kadına aykırı kadın için ölüm kaçınılmaz bir son olarak sunulmuştur. Bu nedenle Flaubert de 

diğer birçok yazar gibi feminist eleştirinin odağı haline gelmiştir. Ancak diğer yandan 

“normatif özne kategorisinin dışına düşenler, tehlikeli ötekiler8 olarak kurgulanmakta ve 

güvenlik rejiminin hedefi haline gelmektedirler” (Demirkaya, 2017: 10). Flaubert’in işlediği 

bu cinayet bir yandan daha önce ona yapılan eleştirileri onaylar nitelikteyken diğer yandan 

Emma’nın oyunbozanlığını da destekler niteliktedir. Bu kapsamda Flaubert’in niyetinden 

bağımsız olarak farklı bir alt metin okuması ile bu aykırı kadının yaralanabilirliğinin nasıl 

gözler önüne serdiği gözlemlenebilir.  

Butler’a göre (2018) beden kişiye ait olduğu kadar değildir de. Beden ölebilir, 

yaralanabilir olandır. Ötekiler tarafından şekillenen, ötekilerin izlerini taşıyan kamusal alanda 

toplumsal bir fenomen olarak kurulur beden. Yaralanabilirlik kişiyi öteki tarafından görünür, 

tanınır kılar. Cana Erşen’in baskılama ile yaralanabilirlik kavramlarını bağdaştırdığı 

“Dokunma Rejimi: Kırılganlık, Yaralanabilirlik, Duyarlılık” adlı makalesi bu düşünceyi 

destekler niteliktedir. Erşen’in belirttiği şekliyle baskılama “bilinçten nahoş ya da rahatsız edici 

bir içeriği yok etmeye meyleden psişik işlem”dir (2017: 28). Walter Benjamin bu baskılama 

tanımından yola çıkarak baskılanmış bedenlerin otantik deneyimi üzerinde durur ve direnişin 

bir kaynağı olarak ifade eder. Didi-Huberman ise baskılanmış bedeni sadece toplumsal 

görünmezlik konumunda değerlendirmez. Aynı zamanda bunu adsızların anısının tarihte 

yarattığı bir boşluk olarak değerlendirir. Benjamin’e göre her kültürün bir barbarlık belgesi 

vardır ve bu barbarlık belgesi ancak kırılganlıkla tarihte okunabilen adsızların anısı adına 

 
8 Vurgu yazara aittir. 
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tarihsel maddecilik zemininde işlev görür. Pozitivist tarihyazımlarının, egemenlerin var olan 

dinamiğini veya durgunluklarını ölüler bir diyalektikle alt üst ederler (Erşen, 2017). “Düşman 

kazanırsa, ölüler bile payını alacaktır bundan” (Benjamin, 2002: 40). Buradan yola çıkarak 

Flaubert şayet katilse, Emma yaralanabilirliği ile tarihte okunabilirliğinin yerini alır diyebiliriz.  

Yukarıda bahsettiğim gibi kadın bir köşede sessizce acı çekmeye ve çektiği acıya boyun 

eğmeye mahkûmdur. Ahmed (2019: 43-4), “[d]oğası itibarıyla kişisel ve acı çeken tarafından 

ifade edilmedikçe başkaları tarafından fark edilemez” diyerek acının öznelliğine dikkat çeken 

Kotabra’ya referans vererek, “acının görünen yalnızlığı ona tanıklık edecek birine duyulan 

ihtiyacı ortaya çıkarır” şeklinde acının toplumsallığından bahseder. Ahmed ve Kotabra acıyı 

ifade etme ve buna tanıklık edilme eyleminin toplumla birey arasında oluşturduğu bağı açıkça 

ortaya koyar. Emma acısını ifade edemez. Ne acısı ne de Emma toplumda aktif bir role sahiptir. 

Emma sık sık Charles’ın onu anlamadığından bahseder. Burada Flaubert’in kadının toplumdaki 

görünmezliğine gönderme yaptığını söyleyebiliriz. Emma’nın acısı özel ve öznel kalır. Bu 

toplumdan kopukluk yine Emma’yı intihara sürükleyen sebeplerinden biri olarak 

tanımlanabilir. Ahmed “[t]amamen özel olan bir acı deneyimi belki de intiharla sonlanmış, 

geriye bir not bırakılmamış olandır. Fakat o zaman bile kişi, beklenen ölümden sonra olay 

yerine ulaşacak dahi olsa, bir tanık arar” (2019: 44) derken; acının yalnız yaşansa bile asla özel 

olmadığını vurgular. Emma’nın intiharı acılarını ifade edebilmenin, yaralanabilirliğini 

göstermenin, öteki tarafından duyulabilir, görünebilir, tanınabilir olmanın bir eylemi haline 

gelir. Bu bağlamda Emma’nın intiharının, acısını tanımayan tüm toplumsal kurumlara karşı bir 

isyan niteliği taşıdığı söylenebilir. Köse ve Aslan’ın intihara bakış açısı da bunu destekler 

niteliktedir: “İntihar, bir anlamda, bireyin topluma yönelttiği bir suçlama olarak okunabilecek 

bir eylemdir” (2019: 2).  

İntihar bugün olduğu gibi 19. yüzyılda da ayıp ve gizlenmesi gereken bir eylem olarak 

anlamlandırılmaktaydı. Emma’nın intiharının saklanması ve farklı nedenlerle açıklanması 

bunu kanıtlar niteliktedir. Emma’nın acısını ve kendini görmezden gelen herkes, toplumsal 

kurumların bir temsili olarak düşünülebilir. Emma intiharıyla onları acısına, yani varlığına 
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tanıklık etmeye mecbur bırakmıştır. Emma ölmüş olsa da intiharıyla kendini, yani kadını 

“genelleştirilmiş öteki”nin bedenlenmiş yapılarında görünür kılmıştır. Eserdeki karakterler bu 

yapıların simgesidir: Charles, evlilik kurumunun; Papaz, dinin ve Mösyö Lheureux Fransız 

Devrimi ile yavaş yavaş gelişmekte olan tüketim kültürünün ve kapitalizmin.  

Butler (2018) yaralanabilirlik ile başa çıkma yollarından biri olarak görünen “ölmek 

isteme” ya da “ölüleşme olanağı”nı şiddet döngüsünün bir parçası olarak görür. Ahmed de 

intihar düşüncesi konusunda Butler ile aynı çizgide ilerler. Her ne kadar oyunbozan 

manifesto’sunu bir oyunbozan için hayatta kalma kiti olarak yazmış olsa da aynı zamanda 

bedeni isyanın bir parçası haline getirebilme durumunun da altını çizer:  

[f]eministler ne kadar sıklıkla dansın özgürleşme açısından elzem bir şey olduğunu 

iddia etmişlerdir. (…) Oyunbozan hayatta kalma kiti aynı zamanda, bedeninizden 

bir dava için vazgeçmek veya bedeninizi bir dava haline getirme talebine karşı bir 

isyan da dahil, bedeninizin isyan alanı olmasına izin vermektir. Belki dans 

etmemek de bir bedenin yaptığı şey olabilir; dans etmek bir gereklilik olduğunda 

dans etmeyi reddetmek (Ahmed, 2018:335-7).  

Özgürlükle bağdaşmış bir eylem zorunluluk haline geldiğinde bunu yapmayı reddetmek de bir 

çeşit özgürleşmedir. Her ne kadar özgürlük yaşama kapsamında can bulmuş olsa da Emma ona 

dayatılmış, içinde kaybolmuş, unutulmuş, kendisinin öznesi olamadığı, ona ait hissetmediği 

varlığı ile yokluğunun birbirine karıştığı bir hayatı reddeder. Bir hayalet olmayı reddeder; 

bedenini bir isyan alanı olarak kullanır, ondan vazgeçer; oyunu bozar ve kendini kadın olarak 

görünür kılar. “Çünkü eğer senin tarafından allak bullak edildiysem, demek ki sen zaten 

bendensin ve ben sensiz hiçbir yerdeyim” (Butler, 2018: 63). Tam da bu yüzden Flaubert’in bu 

eseri kadının, “ötekinin”, “rahatsız edici” varlığını hissettirmesinden kaynaklı olarak 

“ahlaksızlıkla” suçlandığını ve yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, böylelikle 

kadının yaralanabilirliğinin ve duyulabilirliğinin yadsınmaya çalışıldığı söylenilebilir.  
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Sonuç 

Bu çalışmada 19. yüzyıl toplumsal koşulları, normları ve idealleri çerçevesinde Emma’nın 

topluma aykırılığı, toplumla çatışması, kendilik ve özgürlük arayışını kapsayan kişiliği, Sara 

Ahmed’in 20. yüzyılda öne sürdüğü oyunbozan kavramı kapsamında değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde Emma’nın söz konusu idealleri reddedişinin duygulamlarını 

anlamak adına 19. yüzyıl toplumunun normatif kadınlığı biçimlendiren edilgenlik, evlilik ve 

annelik unsurları vadettikleri mutluluk ile ilişkilendirilerek irdelenmiştir. Acı çekme 

olumsuzlamasında edilgenliğin duygusallık ile nedensellik zeminine oturtulduğu ve edilgenlik 

atfedilen duygu ve duygusallığın toplumsal zeminde fizyolojik anlamda tanımlanan “kadın 

bedenine” yüklenerek “kadın kimliğini” oluşturduğu ortaya koyulmuştur.  

Endüstriye dayalı modern toplumlarda sıradan bireylerin hayatlarını düzenleyecek 

iktidar pratikleri ve bu iktidar pratiklerini üretecek stratejiler vardır. Modernleşme ikili 

alanlarda ele alınmaya başlanmış ve bu ikiliklere farklı özellikler atfedilerek toplumsal 

ilişkileri düzenleme kapsamında güçlü bir iktidar pratiği sağlanmıştır. Aile bu iktidar 

pratiklerinden biri olarak önem kazanmıştır. Mekânlar cinsiyetlendirilen aile, ev, yuva 

toplumun dışında tanımlanarak toplumsal cinsiyet rolleri yeniden üretilmiştir. Kadını ev içi 

alana hapsederek kadının toplumda edilgen bir konuma yerleştirildiği ve mutluluk ile idealize 

edilen eş ve annelik ile edilgenliğin meşru bir zemine oturtulduğu sonucuna varılmıştır.  

Makalenin ikinci bölümünde Emma’nın 19. yüzyılda ataerkil normların tanımladığı bu 

kadın kimliği ile uyumsuzluğu ortaya konmuştur. Özgürlük ve kendilik arayışı, reddettiği ideal 

eş ve ideal anne rolü kapsamında mutsuzluğu, hayalperestliği ve son olarak da yaralanabilirliği 

ile baskılanmış bedeninin onu görünür kılması ile bir direniş hâlini alan intiharı temelinde 

Ahmed’in oyunbozan kavramı çerçevesinde irdelenmiştir. Emma’nın bireysel gibi gözüken 

duygularının toplumsallığı ve politik temeli ortaya koyulmuştur. Makale bunu yaparken, 

Ahmed’in oyunbozan kavramının birçok alanla ilişkilendirilebileceğinin de altını çizmiştir. 

Ayrıca feminist okumalarla edebiyatta kadın karakterleri irdelerken oluşturulan özsel bakış 
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açısı eleştirilerek, kadının bireysel gibi gözüken sıkıntılarını politik bir zemine oturtmanın 

önemi vurgulanmıştır.  
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