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SIMONE DE BEAUVOIR’IN  
MOSKOVA’DA YANLIŞ ANLAMA  

ADLI ÖYKÜSÜNDE ÖZNELLİK VE ÖTEKİ ALGISI*

Selin GÜRSES ŞANBAY **

LA PERCEPTION DE L’AUTRUI ET LA SUBJECTIVITÉ DANS LE RÉCIT INTITULÉ 
MALENTENDU À MOSCOU DE SIMONE DE BEAUVOIR

Dans le domaine de la philosophie, le vingtième siècle est marqué par différentes théories penchant 
sur la problématique de l’existence et du sujet. Maurice Merleau-Ponty a traité ce sujet dans sa 
théorie de la phénoménologie de la perception selon laquelle elle est conçue comme une entité qui 
réside dans les sujets percevants et qui unit le sujet percevant et l’objet/le sujet perçu. Ce phéno-
mène continu entre les deux pôles du processus est étudié par le linguiste Jean–Claude Coquet dans 
le cadre de sa théorie de la sémiotique des instances. Selon sa théorie, la perception est réalisée par 
le sujet en deux étapes. Dans un premier temps, il s’agit d’un contact corporel avec le monde : ce 
qui est nommé le « phusis ». deuxièmement, le sujet traduit cette expérience corporelle en utilisant 
ses facultés cognitives: c’est le « logos ». Les modalités et le degré de la réalisation du phusis et du 
logos déterminent la situation du sujet percevant. Lesdites modalités sont soumises à l’existence 
des forces immanentes et transcendantes en sujet. Selon la théorie de la sémiotique des instances, 
il s’agit de trois types de sujet ; le sujet, le non-sujet et le quasi-sujet. Dans cet article, l’auteur se 
propose d’étudier le récit de Simone de Beauvoir intitulé Malentendu à Moscou sous la lumière des 
méthodes proposées par la sémiotique des instances qui se trouve au carrefour de la philosophie, 
de la linguistique et de la sémiotique. Ce faisant, on vise à mettre en évidence la structure altérée et 
fragmentaire d’une même histoire véhiculée par la perception de deux sujets différents, la relation 
compliquée entre le «moi» et l’«autrui» et l’évaluation/le jugement des sujets qui porte sur eux-
mȇmes. L’analyse de la perception de l’ « autrui » et du « moi » vise à expliquer les perceptions 
réalisées par les acteurs du récit pour le «moi» et pour l’ «autrui» ainsi que pour l’«autrui en moi» 
et le «moi dans l’autrui».
Mots-clés: Simone de Beauvoir, phénoménologie, sémiotique des instances, perception, sujet, au-
trui, phusis, logos.

PERCEPTION OF THE OTHER AND SUBJECTIVITY IN SIMONE DE BEAUVOIR’S 
STORY MISUNDERSTANDING IN MOSCOW

In the field of philosophy, the twentieth century is marked by various theories leaning on the prob-
lematic of existence and of the subject. Maurice Merleau-Ponty dealt with this subject in his theory 
of the phenomenology of perception according to which it is conceived as an entity which resides 
in the perceiving subjects and which unites the perceiving subject and the perceived object / sub-
ject. This continuous phenomenon between the two poles of the process is studied by the linguist 
Jean – Claude Coquet within the framework of his theory of the semiotics of instances. According 
to his theory, perception is carried out by the subject in two stages. First of all, it is about bodily 
contact with the world: what is called “phusis”. Second, the subject translates this bodily experi-
ence using his cognitive faculties: it is the “logos”. The modalities and the degree of realization of 
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the phusis and the logos determine the situation of the perceiving subject. The said modalities are 
subject to the existence of the immanent and transcendent forces in subject. According to the theory 
of semiotics of instances, these are three types of subject; the subject, the non-subject and the qua-
si-subject. In this study, we propose to study Simone de Beauvoir’s story entitled Misunderstanding 
in Moscow under the light of the methods proposed by the semiotics of instances which is at the 
crossroads of philosophy, linguistics and semiotics. In doing so, we aim to highlight the altered and 
fragmentary structure of the same story conveyed by the perception of two different subjects, the 
complicated relationship between “me” and “others” and the evaluation / judgment of subjects that 
relates to themselves. The analysis of the perception of the “other” and of the “me” aims to explain 
the perceptions made by the actors of the story for the “me” and for the “other” as well as for the 
“other in me” and the “me in the other”.
Keywords:  Simone de Beauvoir, phenomenology, semiotics of instances, perception, subject, oth-
er, phusis, logos

Giriş  
Modern Dönem Fransız Yazınının ve Avrupa’daki kadın hareketlerinin en önemli 

isimlerinden biri olan Simone de Beauvoir gerek denemeleri, gerek kurgu yapıtları gerek-
se özyaşam öyküsel yapıtlarıyla tüm dünyada tanınan bir yazar/düşünür olarak tarihteki 
yerini almıştır. Feminist hareketin kurucu metinlerinden biri olan İkinci Cins bir tarafa, 
yazarın yazarlık ve kadınlık serüvenini detaylarıyla anlattığı otobiyografileri ve kendi ya-
şamından her zaman esinlenerek ortaya çıkardığı roman ve öykülerinin yani özkurmaca 
evrenlerinin en önemli ortak noktalarından biri özneyi anlatırken her zaman ötekiyle olan 
ilişkisine değinmesidir. Dolayısıyla Beauvoir’ın yapıtları hem varoluş hem de deneyim 
üzerine bir açılım getirirken “ben” (Fr. moi) ve “öteki” (Fr. autrui) algısı üzerine de okuru 
düşünmeye iter. Bu çalışmada Simone de Beauvoir’ın Moskova’da Yanlış Anlama adlı 
kısa anlatısındaki farklı bakış açıları tarafından ortaya konan öznellik ve algı izlekleri 
üzerine durulacaktır. Bir başka deyişle bireyin öteki ve öz algısı üzerine yapılan çözümle-
me göstergebilimsel yöntemler ve algı fenomenolojisi yöntemleri çerçevesinde ele alına-
rak anlatıdaki aktörlerin “ben” ve “öteki” kavramları ile “bendeki öteki”, “ötekideki ben” 
algıları üzerine bir açımlama yapılması hedeflenmektedir.

Algı Üzerine Kuramsal Çerçeve
Algı (Fr. perception) ve özne (Fr. sujet) çalışmalarına dair ilk akla gelen isimlerinden 

biri olan felsefeci Maurice Merleau-Ponty’nin konu üzerine önerdiği yapılara bakıldı-
ğında “ben” ve “öteki” kavramlarını ayırmadığı, bir başka deyişle algının ben’den ya 
da öteki’nden çıkarak gerçekleşen bir süreç olarak tanımlanmadığı gözlemlenmektedir. 
Öyleyse bu düşüncenin devamı olarak “algıyı da hakiki nesnenin kuruluşu olarak değil 
şeylerle iç içe oluşumuz [inhérence] olarak anlamamız gerekir”1. Yani algı iki “ben” ara-
sında ikamet etmekte ve karşılıklı bedensel ve bilişsel alışveriş üzerine kurulu bir görün-
gü (Fr. phénomène) olarak ortaya çıkmaktadır. “Ben” ve “öteki” olarak adlandırılan ve 
görüngünün (algının) iki tarafında bulunan iki öznenin bedeni de tek bir bütün olarak, bir 
görüngünün önü ve arkası, iki ucu olarak var olmaktadır ve anonim bir varoluş olarak iki 
“ben”de birden bulunmaktadır.2 Bu denli ötekine koşullu bir “ben” varoluşu “öteki”nin 
eyleminin ve söyleminin “ben” üzerinden anlaşılmasını mümkün ve hatta gerekli kıla-
caktır. Dolayısıyla “öteki”, “ben” üzerinden okunabilir bir varoluş sürecine girecektir. Bu 
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noktada eklemek gerekir ki gerek “ben”in gerekse “öteki’nin kuruluşu sadece bedensel ve 
bilişsel bir işlem değildir. Kimliklerin kültürel boyutları ve buna bağlı olarak dil ile iliş-
kisini de göz önüne almak gerekmektedir: “Hep belli bir kültür üzerinden temas ediyoruz 
kendimize; en azından dışarıdan edindiğimiz ve kendimizi tanımamızda bize rehber olan 
bir dil üzerinden temas ediyoruz.”3 Bir başka deyişle algı iki ucu olan “ben” ve öteki”de 
ve onların arasında ikamet eden, kendisini ilgilendiren iki özneyi birbirine bilişsel, beden-
sel ve kültürel olarak zorunlu kılan bir görüngü olarak tanımlanabilir. Merleau-Ponty’nin 
gerçek dünyada var olan öznelere uyguladığı gibi bedensel dil üzerinden değil, edebiyat 
yapıtında ve dolayısıyla kurgu evrenlerde araştırılması yazılı dil üzerinden gerçekleşen 
bu fenomenin dilsel varoluş aşamaları Fransız dilbilimci Jean-Claude Coquet’nin özneler 
göstergebilimi (Fr. sémiotique des instances) kuramında bulunmaktadır. 

Düşünsel boyutta Merleau-Ponty’nin algı fenomenolojisi kuramından etkilenmiş 
olan Coquet’ye göre dilbilimci fenomenolog hem “ben”in hem de “öteki”nin kimliğinin 
arayışındadır. İster yazınsal boyutta gerçekleşsin isterse yaşanan bir gerçeklik olsun, dil 
aracılığıyla var olan özneler kendilerini ve dolayısıyla başkalarını algılarken iki aşama-
lı bir işlem gerçekleştirirler. Phusis denilen ilk aşamada özne dış dünyayla ilk teması 
gerçekleştirir; bu bedensel bir temastır. Logos denilen ikinci aşama ise phusis sırasında 
elde edilen verinin yorumu/değerlendirilmesidir; yani algılanan şeyin bilişsel ve dilsel bir 
çevirisi yapılır. İki aşamadan geçen algı her ediminde özneyi farklı bir statüde yer almaya 
zorlar. Phusis’te henüz sadece bedensel algıya maruz kalan ve bilişsel bir işlem gerçek-
leştirmeyen özne yükümsüz özne (Fr. non-sujet) olarak belirlenirken logosta yürüttüğü 
aklı sayesinde yükümlü özne (Fr. sujet) konumuna geçmektedir. Dolayısıyla yükümsüz 
özne yani beden, yükümlü öznenin yani tamamlanmış “ben”in ve varoluşun hem temelini 
oluşturmakta hem de algının olmazsa olmaz aracı olarak ortaya çıkmaktadır.4 

Özneler göstergebilimi kuramına göre algılayan öznenin özerklik alanında gerçek-
leşen iki bileşen olarak yükümlü ve yükümsüz öznenin yani bedenin ve aklın karşısında 
öznenin bağımlılık alanında gerçekleşen iki bileşen ortaya çıkmaktadır. Bu iki bileşen, 
öznenin içinde ya da üstünde/ötesinde etki gösteren alanlardır. Özneye içkin bileşenler 
olarak “itki” (Fr. pulsion) ve “tutku” (Fr. passion) tanımlanırken, öznenin üzerinde yap-
tırımı olan dış güçler olarak “aşkınlık” (Fr. transcendance) tanımlanmıştır.5 Öznenin algı 
alanına giren ve birbirleri arasında etkileşimli olarak gerçekleşen tüm bu güçler “öteki” 
algısını yönlendirmekte ve tanımlamaktadır. 

Özneler ve Birbirleriyle Etkileşimleri
Felsefe, dilbilim ve göstergebilimin çakışma noktasında bulunan özneler göstergebi-

liminin önerdiği yöntemler bu çalışmada Simone de Beauvoir’ın Moskova’da Yanlış An-
lama başlıklı öyküsünde iki farklı öznenin algısıyla aktarılan tek bir hikâyenin değişme-
celi yapısına ve “ben” ile “öteki”nin çetrefilli ilişkisine ışık tutmak üzere uygulanacaktır. 

Beauvoir’ın söz edilen öyküsü, iki ana anlatı kişisi olan Nicole ve André’nin Mosko-
va yolculukları sırasında yaşadıkları ve hissettikleri çevresinde gelişmektedir. Paris’li iki 
entelektüelden oluşan bu çift emekli olduktan sonra Moskova’ya, André’nin ilk evliliğin-
den olan kızı Macha’yı ziyarete gitmek üzere bir yolculuk planlarlar. Bu yolculuk sırasın-
da çift yanlış anlamalardan ve iletişimsizlikten kaynaklanan ciddi bir anlaşmazlık yaşar 
ve aralarında bir uzaklık meydana gelir. Anlatıcı fiziksel olarak sürekli birlikte olmalarına 
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rağmen anlaşmazlık dolayısıyla kendi dünyasına çekilen bu çiftin iç hesaplaşmaları, yaş-
lılık, aile, sevgi, ilişki, evlilik üzerine felsefi düşüncelerini sözü her ikisine de vererek 
okura aktarır. Bir başka deyişle tek bir tanrısal anlatıcı iki anlatı kişisini de ayrı ayrı ana 
aktör konumuna getirerek duygu ve düşüncelerine yer vermektedir; böylece eşit olarak 
dağıtılmış 24 bölümden oluşan anlatının 12 tanesi kadın bakış açısıyla yani Nicole’ün 
ifadeleri aracılığıyla, 12 tanesi ise erkek bakış açısıyla yani André’nin ifadeleriyle aktarı-
lır. Her söylem değişiminde “ben”in ve “öteki”nin içeriği de değişmektedir. Bu durumda 
anlatıda iki farklı “ben” ve iki farklı “öteki” bulunmaktadır.

Nicole André
Kendi söyleminde “ben” Kendi söyleminde “ben”

André’nin söyleminde “öteki” Nicole’ün söyleminde “öteki”

Anlatının başında henüz uçaktan Moskova’ya iniş yapan çiftin Paris ve Moskova al-
gıları birbirine neredeyse tamamen zıt şekilde sunulur. Bu karşıtlık ya da en azından tutar-
sızlık elbette sadece kadın/erkek farkına indirgenemez. Bu durum algılayan öznelerin ki-
şiliklerinin farklılığı ve geçmiş deneyimlerinin, yaşanmışlıklarının da algıya etkisi olarak 
okunabilmektedir. Merleau-Ponty’nin de dediği gibi birey kendisine ve başkalarına ya da 
başka şeylere hep bir kültür kodu üzerinden temas etmektedir: “Her algıda, her yargıda 
aktüel olarak bana ait olmayan duyusal işlevleri ya da kültürel montajları devreye soka-
rım.”6 Sözü edilen kültürel montajın içinde – çalışmanın bütüncesi özelinde - toplumsal 
ve bireysel cinsiyet algısı, evlilik, aile yapısı, yaşlılık ve gençlik gibi kodların bulunması 
da kaçınılmazdır. Dolayısıyla söylemi üstlenen her “ben” kendi kültürel montajının ve 
bireysel yargılarının değerlerine göre “öteki”ni değerlendirmekten kaçamayacaktır. Öy-
küde bulunulan uzamların özneler tarafından algılanması bu türden bir kültür montajına 
tabi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Moskova’ya ayak basan Nicole tüm yaşamını geçirdiği ve oğlunun da yaşadığı şehir 
olan Paris için “yakın ama uzak” ifadelerini kullanır. Bu ifade aynı anda hem coğrafi bir 
uzaklığın hem de içsel bir yakınlığın altını çizer. Aynı sözcükler bir sonraki bölümde 
André tarafından bu sefer Moskova için söylenir. Kızının da yaşadığı şehir olan Moskova 
André için “uzak ama yakın”dır. Uzaklık ve yakınlık kavramlarının değeri de değişir 
André için: sadece üç buçuk saatte oraya varabilmiş olduğu için “ne kadar da yakın” 
derken, orada yaşayan kızını en son üç yıl önce gördüğünden “ne kadar da uzak” diyerek 
kızıyla arasındaki mesafeden bahsetmektedir yaşlı adam.

Paris Moskova

Nicole

/yakın/ 
“oğlunun yaşadığı şehir” 

/uzak/ 
Coğrafi uzaklık

André

/yakın/ 
Coğrafi yakınlık (3,5 saat) 

/uzak/ 
“seyrek görüştüğü kızının yaşadığı 

şehir”
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Anlatının iki temel uzamı olan Paris ve Moskova algılayan özneler tarafından sade-

ce coğrafi birer uzam olarak sunulmaz; uzamlarda yaşayan çocuklar/evlatlar üzerinden 
değerlik kazanmaktadır. Dolayısıyla uzamın algısı toplumsal bir rol olan kadın ve erkek 
tarafından değil ancak fizyolojik ve psikolojik birer işlev olan anne ve baba figürlerinin 
algıları aracılığıyla anlatıda konumlanırlar. Dolayısıyla her iki “ben” kültürel ve psikolo-
jik bir rol olan “annelik” ve babalık” duygusunun yönlendirmesiyle algı merkezlerini ço-
cuklarının olduğu şehirlere çapalar. O halde iki öznenin uzam algılarının ilk bakışta içkin 
bileşenlerden “itki”nin yönlendirmesiyle oluştuğu söylenebilir. Ancak annelik ve babalık 
fizyolojik ve psikolojik olduğu kadar toplumsal bir rol olarak da ele alınabileceğinden 
aynı zamanda davranışsal bir durum olarak da tanımlanabilmektedir. Bu durumda özne-
lerin istek ve tutku gibi içkin bileşenlerine boyun eğmesinden ziyade bilişsel bir yargı ve 
değerlendirme süzgecinden geçirerek içselleştirdikleri annelik ve babalık rolleri uzam 
algılarının temel yönlendirmesi olarak onları yükümlü özne konumuna getirmektedir. 

Öykü Moskova’da geçtiğinden Nicole’ün oğlundan seyrek olarak söz edilmekte ancak 
anlatı boyunca André’nin kızı Moskova’da yaşadığından babasına ve Nicole’e ev sahipliği 
yapmakta ve onlar için sürekli geziler organize etmektedir. Dolayısıyla sürekli Moskova’y-
la – daha geniş anlamıyla Sovyet Rusya’yla - adeta özdeşleşen bir kimlikle okura sunulur 
Macha. Nicole uçaktan iner inmez kendisini onunla karşılaştırarak André’nin hayatındaki 
iki kadın arasında bir karşıtlık kurar: Macha “genç” ve “güzel” olandır, Nicole ise artık 
“yaşlı” ve “bedeninden memnun olmayan” bir kadındır. Bu genç ve güzel kadın, çift üze-
rinde – tüm geziyi kendisi planladığından ve çifte yabancı olan uzamda yaşama modali-
telerine hâkim olduğundan – bir otorite sahibidir. Nicole ise Moskova’da dil bilmemenin 
ve misafir/turist olmanın gerekliliğiyle, Paris’te bağımsız bir kadın ve bir öğretmen olarak 
kurduğu otoriteyi gezmeye geldiği bu coğrafyada elden bırakmıştır; yaşlı kadın genç kadı-
na itaat etmektedir. Genç olanın otoriter, yaşlı olanın ise itaatkâr olduğu yeni bir düzen ku-
rulmuştur bu üçlü arasında. Nicole sorumluluk almamanın hafifliği ile itaat etmeyi başlarda 
çekici bulsa da kural koyan baskın kişiliği sebebiyle bir süre sonra sıkılacaktır: 

Böyle bağımlı olmak Nicole’ün sinirine dokunuyordu. Nicole başta bununla eğlen-
mişti ama şimdi ona fazla geliyordu. Paris’te kararları ya André’yle beraber  
ya da tek başına alarak hayatın merkezinde duruyordu. Burada girişimler, buluşlar 
bir başkasına düşüyordu; Nicole Macha’nın dünyasında sadece bir öğeydi.7 

Yukarıdaki cümlelerde de görüldüğü üzere, Nicole Paris’te tam bir yükümlü özne 
olarak hayatını devam ettirirken Moskova’da dile ve kültüre yabancı olmak, kenti tanı-
mamak gibi dezavantajlarından dolayı “yapmayı bilmek” (Fr. savoir-faire) ve yapabil-
mek (Fr. pouvoir-faire) modalitelerinden yoksun “itaat eden” bir özneye dönüşmüştür. 
Dolayısıyla bilişsel yetisi (Fr. compétence cognitive)  elinde olmadan zayıflayan “turist” 
özne bir “yarı yükümlü özne” (Fr. quasi-sujet) konumuna geçmiştir.8 Demek ki kültürel 
ve dilsel yetersizlik öznenin yetilerini sınırlayan ve azaltan aşkın bir güç olarak tanım-
lanabilmektedir. Bu noktada eklemek gerekir ki yarı özne konumuna geçen Nicole’ün 
yetilerini elinden alan kültürel bağlam olmakla birlikte üvey kızı Macha itaat ettiği aş-
kın gücün bedenlenmiş bir sembolü olarak hayatına girmiştir. Bir diğer anlatı kişisi olan 
André de Nicole ile aynı konumda olduğundan kızına itaat eden bir yarı yükümlü özne 
olmuştur ancak söz konusu öz kızının otoritesine boyun eğmek olduğundan bu durumdan 
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şikâyet etmediği anlatıcı tarafından okura aktarılmaktadır. Nicole’ün hoşlanmadığı nokta 
kendisini Macha’ya göre konumlandırması ve yaptığı karşılaştırma sonucunda kendisini 
“kadın” olarak Macha’dan çok daha /esenliksiz/ olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıdaki alıntıda da vurgulandığı gibi Nicole’ün bir başkasına /bağımlı/ olma dü-
şüncesi kendisini hayli sıkar. Dahası, bağımlı olduğu kadınla her ne kadar birey olarak iyi 
anlaşsa ve onu sevse de kendisine karşıt olarak konumlandırdığı için metindeki uzamlar 
ve kişilerin ortak anlam alanları üzerine yeniden bir inceleme alanı ortaya koymaktadır. 
Nicole’ün bakış açısından Macha Moskova’dır. Hatta henüz anlatının başında şöyle dü-
şünür: “Macha incecikti, şıktı, sadece “peruk” gibi saçları Moskova kokuyordu.”9 Dola-
yısıyla Macha Nicole için hem aşkın bir güç olan Moskova’nın sembolik karşılığı hem de 
heyecan uyandıran, genç ve otoriter figürleri dolayısıyla André için Nicole’ü geçersiz kı-
lan varlığıyla bir içkin güç olarak ortaya çıkmaktadır. Kendini geçersiz kılan varlığın içkin 
güç olarak tanımlanması bu algının sadece kendisine ait olmasından kaynaklanmaktadır; 
duygularının yönlendirmeleri sonucu kendi kendine vardığı sonuçlarla kendini değersiz 
konumuna koyan Nicole entelektüel kimliğinden sıyrılarak ve dolayısıyla nesnel yargıla-
ma gücünü kaybederek “kıskançlık” gibi yıkıcı iç güçlere boyun eğmiş durumdadır.  

Nicole vs. Macha

“yaşlı kadın” “genç kadın”
“André için alışkanlık” “André için heyecan”

/yenik/ /kazanan/
itaatkar 

yarı yükümlü özne  
/bağımlı/

otoriter 
aşkın güç 

/başına buyruk/

Macha’nın saçlarının Moskova kokması algı sürecinde gerçekleşen phusis ve logos 
aşamaları için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi algının ilk 
aşaması bedenden geçer ve bu aklın henüz işleme sokulmadığı saf bedensel aşama phusis 
olarak adlandırılır. Phusis aşamasında örnekteki gibi bir kokuyu algılayan özne yüküm-
süz özne konumundadır; kokuyu henüz bilişsel bir işlemden geçirmemiştir. Logos aşama-
sında ise özne aklın süzgecinden geçirdiği kokuyu bu alıntıda görüldüğü üzere bireysel ve 
kültürel bir kodla bağdaştırarak aslında doğal koku spektrumunda yer almayan sembolik 
bir kokuyla bağdaştırır. Moskova’da yaşayan üvey kızının saçlarının Moskova kokması 
Coquet’nin algı konusundaki bir saptamasını akla getirmektedir: “Hissetmek görmeyi be-
timler”10 Algılayan özne konumundaki Nicole algısının içkin bir güç tarafından yönetil-
mesine izin veren bir yarı yükümlü özne durumuna geçmektedir. Nicole’ün yarı yükümlü 
özne olarak betimlenmesi algılama sürecini tersine döndürmesine de neden olmuştur. Yü-
kümlü öznelerde bedensel algı aklın, yani phusis, logos’un temelini oluştururken, içkin 
güçlere boyun eğen yarı yükümlü özne olan Nicole için içkin güç bedensel algıyı tanım-
layan bir bileşen olarak ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki karşılaştırmalı tabloda görüldüğü gibi dilini, kültürünü, sosyal yaşamını 
bilmediği bu yabancı ülke, André’nin kendisi yerine onunla vakit geçirmeyi tercih ettiği 
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kızı Macha gibi, Nicole için bir mücadele alanına dönüşür. Üstelik kendi dilinde mücade-
le etmek için şansı bile yoktur: Nicole Moskova’da dil bilmediğinden bu şansı yitirirken, 
Macha konusunda da bir babadan kızı yerine kendisini tercih etmesini isteyemeyeceği 
için savaşma şansını yitirerek /yenik/ ve /bağımlı/ bir kadın olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yükümlü bir özne olarak bindiği uçaktan Moskova’ya inişiyle ve Macha’nın varlığının 
hâkim güç olarak karşısına çıkmasıyla elinde olmadan yarı yükümlü bir özne olarak ko-
numlanan kadın “aşkın güç”le savaşması için ihtiyacı olan modalitelerini Moskova’da 
kazanamayacaktır. Böylece kendini aşkın güce göre konumlandırır ve algıladığı iki kadın 
arasında bir karşılaştırma yapmaktan kendini alamaz. 

Bu noktada eklemek gerekir ki bu karşıtlıklar ancak Nicole’ün söylemi üzerinden 
kurulabilir çünkü André’nin kendisiyle ilgili düşünceleri Nicole’ün sandığından çok daha 
farklıdır. André, Nicole ve Macha için “dünyada sevdiği iki insan”11 tanımını yaparken 
bile Nicole’ün daha önemli olduğunu düşünür. André tarafından Macha, yaşamının sonu-
na gelmiş yaşlı bir adam için “egzotik” ve sık yaşayamadığı bir “macera” olarak nitelenir. 
Oysaki Nicole’e olan aşkı hiç eksilmemiştir: onu bugün de eskisi gibi canlı, ilgi dolu, 
mutlu bir aşkla sever. Öte yandan Macha’nın Nicole’de uyandırdığı fazlalık olma duy-
gusunu Nicole’ün oğlu da André’de uyandırır ancak ikisi de yıllar boyunca bunu birbir-
lerine itiraf edemediklerinden yanlış anlamalara sebep olurlar. Üstelik Moskova tatilleri 
boyunca André ve Nicole’ün hiç yalnız kalmamış olması, Nicole için büyük bir sorun 
oluştururken André bu durumdan rahatsız görünmemektedir Nicole’e göre. Bu durumda 
şöyle bir saptama yapılabilir: Nicole için Macha “öteki” değil kendisinin yükümlerini 
zayıflatan bir aşkın gücün (Moskova) sembolik karşılığı olarak tanımlanırken André için 
algının doğası gereği iç içe geçtiği (Fr. inhérent) “öteki”dir, bir başka deyişle görüngüsel 
bir bütünün iki kurucu öğesidir baba ve kızı.

Macha
Nicole için değeri Aşkınlık (Fr. Transcendance)
André için değeri İçiçelik  (Fr. Inhérence)

 
Çiftin Paris’e dönüş tarihlerine yakın André ile Macha tatili 10 gün daha uzatmaya 

karar verirler ve André bunu Nicole’e sormak üzere otele gider. Ancak içkinin de etkisiyle 
sorduğunu sanarak uykuya dalar. Tatilin uzadığından haberi olmayan ve André’yle baş 
başa kalabilmek için bir an önce Paris’e dönmek isteyen Nicole kendisine danışılmadan 
istemediği bir durumda kalmaktan dolayı hayat arkadaşına çok içerler. Bu noktada yanlış 
anlamanın yaşandığı andaki algının oluşumuna yakından bakmak gerekmektedir. Bilindi-
ği gibi iletişimin temelinde gönderenin mesajı elden geldiğince anlaşılabilir olarak alıcıya 
iletmesi esastır. Yani yükümlü öznelerin aralarında kurduğu iletişim şeması gönderen ve 
gönderilenin mesajı ve kodu doğru ilettiği ve doğru algıladığı bir düzleme yerleşmekte-
dir. Nicole ve André’nin arasında yaşanan yanlış anlama durumunda ise algının iki tara-
fını oluşturan öznelerden biri yetersizlik duygusuyla kendi kendini yarı yükümlü özneye 
dönüştüren Nicole, diğer tarafı ise alkolün etkisiyle anlık olarak da olsa bilişsel edinci 
(Fr. compétence cognitive)  devre dışı kalmış yükümsüz bir özneye dönüşen André olarak 
tanımlanabilir. Yani yükümsüz özne’nin gönderici olarak belki de hiç göndermediği bir 
mesajı yarı yükümlü bir öznenin içkin ve aşkın güçlere boyun eğerek yanlış yorumlaması 
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kaçınılmaz olacaktır. Öznelerin yükümlerinden sıyrılarak nesnelere dünüşmesi Merle-
au-Ponty tarafında şu şekilde açıklanmaktadır: 

Gerçekte, başkasının bakışının beni, benim bakışımın da başkasını nesneye dönüş-
türmesi, ancak ikimiz de kendini düşünen doğamızın derinliklerine çekilmişsek, 
kendimizi insani olmayan bakışlar haline getirmişsek, her birimiz kendi eylemleri-
mizin devralındığını ve anlaşıldığını değil de bir böceğinkiler gibi gözlemlendiğini 
hissediyorsak olur.12 

Birbirleri için birer özne olmaktan çıkarak sadece birer nesneye dönüşen çiftin hem 
algısı hem de iletişimi iki özne arasındaki kesintisizlik özelliğini yitirerek kesintili ve 
dışarıdan etkilenmeye açık, zayıf bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır.

Yanlış anlama sonrası “ötekideki ben” ya da öz algı

Nicole André

“hayallerinden eşi için vazgeçen kadın” “”hayallerinden eşi için vazgeçen erkek”

“onunla ama yalnız” “iki kişilik yalnızlık”

“bir taş gibi çölün ortasında yapayalnız” “aşkla sevilmeyen erkek”

“lüzumsuz varlık” “eski bir alışkanlık”

Birbiri için nesneleşme yaşlı kadın bu durum üzerine yaptığı değerlendirmede açık-
ça dile gelir: “artık bu aşk değil, ben alışkanlıktan başka bir şey değilim”13 Kendisinin 
eşi için özel bir kadın değil alıştığı bir “şey” olduğu yargısına varan kadın kendini özne 
statüsünden alarak nesne statüsüne yerleştirir. Yanlış anlamanın yol açtığı kavga sonra-
sında Nicole ilişkisini “bitkisel hayattaki çiftlere” benzeterek bu nesneleşme sürecine son 
noktayı koyar: bitkisel hayattaki birey hem bedensel hem de bilişsel hiçbir görevi yerine 
getiremeyen patolojik bir yükümsüz özne olarak tanımlandığına göre iki yükümsüz öz-
nenin ilişkisinin iletişimsizlik’e dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Birbirleri için sadece 
birer “alışılmış nesne” konumuna geçtiğini düşünen çiftin bu yanlış anlaması ancak etkili 
iletişimin yeniden kurulmasıyla çözülebilecektir. 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi her iki aktör de aynı olumsuz hislerle boğuş-
maktadır kavga ettikten sonra: Nicole’e göre André onu “sıkıcı” bulduğundan tatili uzat-
mıştır, André’ye göre ise Nicole Moskova’da kalmak istemez çünkü orada sadece kendisi 
vardır ve artık karısına yetmiyordur. Karısının ondan sıkıldığı için sosyal hayatı hareketli 
olan Paris’e dönmek istediğini düşünür. Tüm bu farklı bakış açıları ve tek bir basit yanlış 
anlamanın tüm yaşamını birlikte geçirmiş bir çift tarafından farklı algılanması aslında 
tarafların içlerindeki korkuların açığa çıkması olarak okunur. Gerçekte yanlış anlama son-
rası “ötekideki ben”i değil, “bendeki ben”i yani bireyin öz algısını aktardığını söyleyebi-
liriz. Kaldı ki “öteki” algısı içinde “ben”i, “ben” algısı da içinde “öteki”ni barınmaktadır: 
“Bilinçlerimiz kendimize özgü durumlarımız içinden geçerek iletişim kurabilecekleri otak 
bir durum inşa etse de, her biri bu “tek” dünyayı kendi öznelliği zemininde yansıtır.”14 O 
halde denebilir ki Nicole’ün ve André’nin kendileri üzerine çevirdikleri öznel bakışları 
ötekinde bulunduğunu varsaydığı “ben”in temelini oluşturmaktadır. Yani öz yargılarını 
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ötekinin yargısı gibi kabul edip yanlış bir değerlendirmeyle ilişkide var olmaya çalışmış, 
sonunda da iletişimsizliğin getirdiği tüm yanlış anlamaların sonucu olarak kesintiye uğ-
ramış bir bütünlük olarak ilişkilerini devam ettirmişlerdir.

Anlatının sonlarına doğru hem André hem Nicole yaşlanmayla gelen alışkanlık hissi 
ve karşı tarafa artık yetememek konusunda düşünceler üretirler. Şunu da eklemek gerekir 
ki, kendisinin sıkıcı olduğunu ve eşine artık yetemediğini düşünen her iki taraf da birbir-
leri için böyle hissetmezler. Örneğin Nicole kendini “soğuk” ve “mesafeli” diye tanım-
larken André onu “disiplinli” ve “prensipli” olarak tanımlar. Aynı şekilde André kendini 
“tembel” diye eleştirirken Nicole tarafından “tutkulu” ve “arzularının peşinden giden” bir 
erkek olarak nitelendirilir. Yine “ötekideki ben” algısının aslında “bendeki ben” algısıyla 
değerlendirildiği çarpıtılmış bir algı söz konusudur. Özgüven eksikliğinin bir içkin güç 
olarak ortaya çıktığı ve öznelerin nesnel bilişsel yetilerini eksilttiği ya da çarpıttığı bu algı 
sürecinde yarı yükümlü öznelerden oluşan ve iletişimsizlik temelinden beslenen kesintili 
bir ilişki dizgesi ortaya çıkmaktadır. 

André
Nicole’e göre

André
Öz algısı

Nicole
André’ye göre

Nicole
Öz algısı

Özgür Köksüz Geçmişe saygılı Köklerine bağlı

Tutkulu Tembel Disiplinli, çalışkan Soğuk, mesafeli

Maceracı Sıkıcı Mutlu aşık Sıkıcı

Sonuç 
Algı konusundaki yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan Merle-

au-Ponty’nin ben ve öteki algısı üzerine geliştirdiği kavramlara bakacak olursak “dünyaya 
ve diğerlerine açılmamızı sağlayan bağı diyalog, kavrama, duyumsama ve arzudan oluşan 
bir ilişkiler ağı olarak”15  belirlediğini görürüz. Yine aynı şekilde ötekiyle iletişim aracı-
lığıyla kurulan bağ öznenin kendini tanımasında ve tanımlamasındaki temel etmenlerden 
biridir ünlü düşünüre göre. Bu pencereden bakıldığında, Nicole ve André’nin kavgadan 
önce ve sonra, sağlıklı iletişim kurana kadar ortaya çıkan tüm “ben” ve “öteki” algıları ya-
nıltıcıdır: yaşlılıktan sonra cinsellikten tamamen vazgeçmeleriyle bedensel iletişimi, konuş-
mayarak ve varsayarak da bilişsel/duygusal iletişimi kesen çiftin böyle bir yanlış anlamaya 
düşmesi ve yanılgılar denizinde boğulmaları da kaçınılmaz olacaktır. Gerek kendileri ge-
rekse birbirleri için vardıkları tüm yargıların yanlış olduğunu ancak iletişimi tekrar kurarak 
kırabileceklerdir. İletişimi tekrar kurabilmek için de daha önce belirlediğimiz kıskançlık, 
özgüven eksikliği gibi içkin güçlerin etkisinden nesnel bilişsel yetilerini kullanarak kurtul-
maları ve yeniden yükümlü özne konumuna geçmeleri gerekmektedir. 

Anlatının sonunda iletişimsizlik sonucu oluşan kavga çiftin tesadüf eseri bir gezi 
sırasında yalnız kalmasıyla ve birbirleriyle konuşmalarıyla yatışacak ve çözüme ulaşa-
caktır. Merleau-Ponty’nin önerdiği gibi iki öznenin arasında kesintisiz bir algı alanı açıl-
maktadır sonunda çünkü bilişsel yetilerini tamamen kuşanmış olarak algısal alanın iki 
ucuna yerleşir çift. İki taraf da nesnel bir bakış açısıyla, özellikle özgüven eksikliği olarak 
tanımladığımız içkin güçlerin etkisinden kurtulmuş olarak, birbirini suçlamadan kendi 
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duygularından söz ederler. Etkili bir şekilde iletişimsel bu algı sürecinde kendilerine ya-
kıştırdıkları “yaşlı”, “sıkıcı”, “ötekine yetemeyen” gibi /esenliksiz/ tanımlamaların ortak 
korkuları ve endişeleri olduğunu fark ederler ve bu korkuların yersiz olduğunu, birbirle-
rinden sıkılmadıklarını ifade ederek barışırlar. 

Sonuç olarak gerçek olanın ortaya çıkması kaçınılmaz olur ve yalnızlık yerini Ni-
cole’ün ifadesiyle sonsuz bir birliktelik ve sonsuz bir geleceğe bırakır. Bir başka deyişle 
anlatıda ilişki algısının iki ucunda bulunan özneler için “ötekideki ben”in değeri önce 
kendine atadığı varsayımsal değersizliği değiştirmesiyle ve kendi değerini nesnel bir ba-
kış açısıyla, bütüncül bir yeti sahibi olarak kabul ederek gerçek anlamını üstlenmektedir. 

Öykünün iki öznesi de karşı tarafın hareketlerini nesnel bir yansızlıkla değil ama 
kendi iç çatışmalarıyla, kendi korkularıyla, ilişkideki rolü konusundaki endişesiyle şekil-
lendirerek aslında yanlış olan bir durumu gerçek/doğru gibi kabul etmişlerdir. Böylece 
ilişkinin dinamiklerini tanımlayan içkin güçlerin ve evli çift olmanın kültürel/toplumsal 
bir durum olmasından doğan aşkın güçlerin karı koca çiftini de yarı yükümlü öznelere 
dönüştürerek çarpık bir algı edimi oluşturduğu açıkça gözlemlenmektedir. 

[…] birini tanıdığımı veya sevdiğimi söylediğimde, onun niteliklerinin ötesinde, 
ona dair edindiğim imgeyi günün birinde paramparça edebilecek tüketilemez bir 
zemini hedeflerim. Bizim için şeyler ve başkaları olmasının bedeli işte budur, bir 
yanılsamanın sonucu olarak değil, algının ta kendisi olan şiddetli bir edim saye-
sinde olur bu.16  

Merleau-Ponty de yukarıdaki alıntıda ifade ettiği gibi bu çarpık algının bir yanılsama 
olmadığının altının çizmektedir. Çarpık olarak da olsa gerçekleşen bir edimdir ve sonuç-
ları kaçınılmaz şekilde yıkıcı olmaktadır. O halde algıdaki çarpıklığı düzeltebilmek için 
“ben” imgesinin de “öteki” imgesinin de algının doğasıyla özdeşleşmesi gerekmektedir. 

İncelenen öyküde gözlemlenen ilişki içindeki yarı yükümlü özneler iletişim kurma-
dıkça, sessizliğe gömüldükçe yalnızlaşmakta ve mutsuzlaşmaktadır. Bu durum tam da 
Merleau-Ponty’nin “öteki” imgesini paramparça etmek olarak adlandırdığı edimdir. Oysa 
özneler bağımlılık üzerinden tanımlanan güçlerden bilişsel ve duygusal yetilerini kulla-
narak kurtulduklarında yani ötekini “ben” üzerinden değil “ötekinin bendeki varlığı” üze-
rinden algılamaya başladığında aşkın doğasına uygun olarak kesintisiz bir algı sürecine 
girmektedirler. Bir başka deyişle algı ediminin iki ucunda var olan iki ayrı “ben” olarak 
çarpık bir algı sürecine girmektense algıyı farklı uçlara sahip olmayan, uzama ve zamana 
yayılarak “biz” ortak öznesiyle gerçekleşen kesintisiz bir edim olarak ortaya koymak 
gerekmektedir. Bu ortak edim, özneleri yine Merleau-Ponty’nin önerdiği gibi algılayan 
öznelerin iç içe olma (Fr. inhérent) özelliğiyle birleştirerek kesintisizleştirmektedir.
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