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YAZINSAL, GÖRSEL VE İŞİTSEL SÖYLEMİ BİRLEŞTİREN 
DENEYSEL YAZIN ANLAYIŞI: ZARFTAKİ İNSANLAR *

Buket ALTINBÜKEN KARSLI**

APPROCHE DE LA LITTÉRATURE EXPÉRIMENTALE RÉUNISSANT LE DISCOURS 
LITTÉRAIRE, VISUEL ET AUDITIF: LES GENS DANS L’ENVELOPPE

Dans ce travail, l’auteur vise à étudier la structure du roman d’Isabelle Monnin intitulé Les gens 
dans l’enveloppe réunissant le discours littéraire, visuel et expérimental. L'ouvrage préparé par 
l'écrivain journaliste Isabelle Monnin en collaboration avec le musicien Alex Beaupain est un 
exemple du roman français expérimental contemporain. Cet ouvrage fragmentaire comprend un 
roman, un album photo, une enquête et un album de musique. En tant qu’écrivain, Monnin a écrit 
un roman en s’inspirant des photographies appartenant à une famille qu’elle ne connaissait pas, 
achetées dans une boutique vintage sur Internet. Et en tant que journaliste, elle a mené une enquête 
pour retrouver ces gens. Son ami musicien Beaupain a composé des chansons et a ajouté son album 
de musique à la fin du livre. Avec ce projet, l’écrivain journaliste Isabelle Monnin nous fait penser 
sur le rapport entre la fiction et la réalité, les personnages romanesques et les gens réels. Dans cet 
ouvrage, on retrouve deux types de récit distingués par l’opposition fiction/réalité: un roman (récit 
dont le narrateur raconte des événements fictifs) et une enquête (récit dont le narrateur raconte des 
faits réels). L’auteur de cet erticle se propose d’analyser le roman à l’aide de l’approche sémiotique 
et de définir la fonction de l’eau en partant des théories de la sémiotique sensorielle de Jacques 
Fontanille. La deuxième partie du livre intitulée “enquête” définie sur l’axe de /réalité/ comporte le 
journal d’une personne qui écrit un roman. L’écrivain assume le rôle du narrateur et du personnage 
principal dans cette partie et décrit sa propre histoire de création. Pour cette raison, il serait plus 
approprié de définir la partie enquête avec le terme de «métafiction» qui est une forme d’écriture 
autoréférentielle attirant l’attention du lecteur sur la relation entre la fiction et la réalité dans la créa-
tion littéraire. Bien que l’enquête soit définie sur l’axe de /réalité/, il ne faut pas oublier que les gens 
réels sont présentés du point de vue du narrateur et ils acquièrent des traits fictifs à partir du moment 
où ils entrent dans le texte. La fiction et la réalité s’entremêlent dans l’ensemble de l’œuvre. Le 
passage du réel au fictif est assuré non seulement par ces deux types de texte, mais encore par les 
photographies (discours visuel) et par les chansons (discours auditif).
Mots-clés: littérature expérimentale, personnage, photographie, fiction, réalité, métafiction, sé-
miotique, sémiotique sensorielle

APPROACH TO EXPERIMENTAL LITERATURE COMBINING LITERARY, VISUAL 
AND AUDITIVE DISCOURSE: PEOPLE IN THE ENVELOPE

In this work, we aim to study the structure of Isabelle Monnin’s novel People in the Envelope, 
bringing together literary, visual and experimental discourse. The work prepared by the journalist 
writer Isabelle Monnin in collaboration with the musician Alex Beaupain is an example of the 
contemporary experimental French novel. This fragmentary work includes a novel, a photo album, 
a survey and a music album. As a writer, Monnin wrote a novel based on photographs belonging 
to a family she did not know, bought from a vintage store on the Internet. And as a journalist, she 
carried out an investigation to find these people. His musician friend Beaupain composed songs and 
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added his music album at the end of the book. With this project, the journalist writer Isabelle Mon-
nin makes us think about the relationship between fiction and reality, fictional characters and real 
people. In this book, we find two types of narration distinguished by the fiction/reality opposition: 
a novel (narration in which the narrator recounts fictitious events) and an investigation (narration 
in which the narrator recounts real events). In this work, we propose to analyze the novel using the 
semiotic approach and define the function of water on the basis of the theories of sensory semiotics 
by Jacques Fontanille. The second part of the book called “investigation” defined on the / reality / 
axis features the diary of a person writing a novel. The writer takes the role of the narrator and the 
main character in this part and describes his own creation story. For this reason, it would be more 
appropriate to define the investigation part with the term “metafiction” which is a form of self-ref-
erential writing drawing the reader’s attention to the relationship between fiction and reality in cre-
ative writing. Although the inquiry is defined on the /reality/ axis, it should be remembered that real 
people are presented from the narrator’s point of view and they acquire fictional features from the 
moment they enter the text. Fiction and reality intertwine throughout the work. The passage from 
the real to the fictional is ensured not only by these two types of text, but also by the photographs 
(visual discourse) and by the songs (auditory discourse).
Keywords: experimental literature, character, photography, fiction, reality, metafiction, semiotics, 
sensory semiotics

1. Giriş 
Gazeteci yazar Isabelle Monnin’in müzisyen Alex Beaupain ile ortaklaşa hazırladığı 

Zarftaki İnsanlar (Les gens dans l’enveloppe) başlıklı yapıt, günümüz deneysel Fransız 
romanları arasında sayılabilir. Bu çalışmada, yazınsal, görsel ve işitsel söylemi bir araya 
getiren eserin yapısını incelemeyi hedeflemekteyiz. 2015 yılında basılan bu yapıt, sırasıy-
la bir roman, bir fotoğraf albümü, bir araştırma bölümü ve son olarak bir müzik albümü 
içermektedir. Yazar, internette bir eskiciden satın aldığı ve hiç tanımadığı bir aileye ait iki 
yüz elli adet fotoğraftan yola çıkarak bir roman kaleme alır. Yaptığı çalışmayı gösterdiği 
müzisyen arkadaşı Beaupain, bu fotoğraflardan esinlenerek şarkılar besteler ve müzik 
albümünü kitabın sonuna ekler. Yapıtta, görsel, işitsel ve yazınsal göstergeler kurmaca/
gerçek karşıtlığında birbirine eklemlenir ve anlam oluşturur. Bu çalışmada, amacımız 
göstergebilim yöntemiyle kurmaca anlatının çözümlemesini yapmak, farklı söylemlerin 
özellikle de yazınsal ve görsel söylemin deneysel yazında nasıl beraber kullanıldığını 
incelemek ve yapıtta üstlendiği işlevlerini ortaya koymaktır.

İncelememize başlamadan önce, göstergebilim yöntemini kısaca açıklayacağız ve 
söylem çözümlemesinde nasıl kullanacağımıza değineceğiz. 1960’larda A.-J.Gremais 
tarafından yapısalcı yaklaşımla mantık ve dilbilim çalışmalarından faydalanılarak geliş-
tirilen göstergebilim yönteminde, metinde göstergelerin eklemlenişi ve anlam üretmesi, 
“yüzeysel yapı” ve “derin yapı” olarak iki düzeyde incelenir. Göstergebilim çözümleme-
sinin ilk aşaması yüzeysel yapıda, “anlatısal” ve “söylemsel” düzeyde gerçekleşir. Grei-
mas, Propp’un Rus Halk masallarında saptadığı otuz bir işlevden yola çıkarak altı öğeli 
“eyleyensel örnekçeyi” hazırlar: “özne, nesne, gönderici, alıcı, yardımcı, engelleyici”. 
Her anlatının başlangıç durumunda, özne ve değer nesnesi arasında “birliktelik” ya da 
“yoksunluk” ilişkisi saptanır. Öznenin bu eksikliği gidermek için değer nesnesine sahip 
olmaya çalışması ya da sahip olduğu nesneden vazgeçerek ondan uzaklaşmaya çalışması 
dönüşümleri tetikler ve anlatıyı oluşturur. Öznenin bu değişim için takip ettiği “anlatı 
izlencesi” dört aşamalı bir programdır: “yönlendirme, edinç, edim ve değerlendirme”. 
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Yönlendirme aşamasında, gönderici, nesnenin değerini ortaya koyarak alıcıyı nesneye 
yönlendirir. Edinç aşamasında alıcı, özneye dönüşür ve nesneye ulaşmak için gereken 
koşulları “istek, güç, zorunluluk, bilgi” edinir. Gerekli koşullara sahip olan özne, edim 
aşamasında nesneye ulaşmak için harekete geçer ve son aşamada edimin başarılı ya da 
başarısız olduğu değerlendirilir.

Yüzeysel yapıda, ikinci aşama “söylemsel” çözümlemedir. Metinde, betilerin birbiri-
ne eklemlendiği ortak “izlek alanları” saptanır. Anlatı kişileri, “betisel ve izleksel” işlev-
leriyle betimlenir. Öncelikle metinde yer alan niteleme öğeleriyle betisel işlevler, sonra 
da bu betilerin bağlandığı izleksel işlevler tanımlanır. Metnin derin yapısında, yüzey ya-
pılarını birbirine bağlayan anlamsal ulamlar bulunur. “Anlambirimciklerin yinelenmesin-
den doğan uyumluluk”2 “yerdeşlik” kavramıyla açıklanır ve metinde anlamsal tutarlılığı 
sağlar. Dilbilim çalışmalarından esinlenerek A.-J.Greimas anlamı ikili karşıtlıklarla ta-
nımlar ve “göstergebilimsel dörtgen” üzerinde şemalaştırır. Anlamın oluşumu, “karşıtlık, 
çelişkinlik, içerme ve varsayma” ilişkilerine göre iki karşıt anlambirimcik temel alınarak 
göstergebilimsel dörtgen üzerinde betimlenir.

Emile Benveniste’in sözcelem kuramı üzerine yaptığı dilbilim çalışmaları3 ve Mau-
rice Merleau-Ponty’nin görüngübilim4 üzerine yaptığı felsefe çalışmaları göstergebilim 
alanındaki yenilenmeye temel oluşturur. Sözcelem ve görüngübilim çalışmalarından 
esinlenen göstergebilimciler özneyi incelemeye yönelir. 1980’li yıllarda, beden, algı, 
duyumsama, tutku, varlık gibi kavramlar göstergebilimin inceleme alanına girer. Gös-
teren-gösterilen ve anlatım-içerik düzlemlerinin birbirine eklemlenmesinde beden ara-
cı olarak tanımlanır. Görüngübilime dayanarak, beş duyunun (görme, işitme, dokunma, 
koklama ve tatma) nesneyi algılama ve tanımlama sürecindeki işlevleri, başka bir deyişle 
duyumsama-betisellik ilişkisi sorgulanır. Nedret Öztokat’ın da Yazınsal Metin Çözümle-
mesinde Kuramsal Yaklaşımlar kitabında belirttiği üzere “ Özneyi araştırmanın temeline 
koyan bu son dönem çalışmalarına baktığımızda şimdilik varılan son noktayı J.Fontanille 
özetliyor gibi durmaktadır.”5 Bu çalışmamızda, A-J.Greimas’ın anlatısal-söylemsel gös-
tergebilim6 yönteminin yanı sıra Jacques Fontanille tarafından geliştirilen duyumsama 
göstergebilimi7 yönteminden faydalanacağız.

1980 yılına kadar, “duyumsama” göstergebilimin çalışma alanı dışında kalır. Ilk olarak 
Maurice Merleau-Ponty, Algının Fenomenolojisi yapıtında, “gözle görülen” ve “duyularla 
hissedilen” arasında bağlantı kurar.8 “Görünen” ve “hissedilen”, “bedenin duyumsaması” 
ve “algı” arasındaki bağlantıları inceler. Görüngübilim yaklaşımında beş duyu (görme, 
işitme, dokunma, koklama, tatma), bedenin, nesneyi algılama biçimleri olarak tanımlanır. 
Merleau-Ponty’e göre, duyumsama, “bir nesneye bedenin yerleşmesi”9 ve “bedenimizin 
nesnelerle birleşmesi”10 dir. Beden ve algılanan dünya arasındaki etkileşimi betimleyen bu 
çalışmalardan sonra, algılama ve betisellik arasındaki bağlantı göstergebilimin inceleme 
alanına girer. Bir nesnenin kavranması (saisie), algılayan öznenin (sujet percevant/sensible) 
duyumsama deneyimine (expérience sensorielle) bağlıdır. Algılama “dünyanın her an ye-
niden yaratılması ve yeniden oluşturulması”dır.11 Nesne, onu algılayan özneden bağımsız 
değildir ve bu algılama yere ve zamana göre farklılık gösterir.

Nedret Öztokat, Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar yapıtında, 
1980’lerde anlatısal ve söylemsel göstergebilim sonrası varlık göstergebiliminin gelişti-
ğini dile getirir ve bu değişimde Greimas’ın Kusur Üzerine (De l’imperfection) ve yine 
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Greimas’ın J.Fontanille ile beraber yazdığı Tutku Göstergebilimi (Sémitique des Passi-
ons) kitaplarının temel oluşturduğunu belirtir.12 Merleau-Ponty’nin görüngübilim çalış-
malarından esinlenerek Greimas, Kusur Üzerine (De l’imperfection) yapıtında, betiselliği 
(figurativité), “esthesis”13 kavramıyla, başka bir deyişle, özne ile duyumsanan nesnenin 
birleşmesi/buluşması olarak yeniden tanımlar. J. Fontanille, Söylem Göstergebilimi (Sé-
miotique du discours) kitabında, dış dünyadan gelen uyarmaları “dışsallık” (extérocepti-
vité) terimiyle anlatım düzleminde, beden içinden gelen uyarmaları “içsellik” (intérosep-
ctivité) terimiyle içerik düzleminde tanımlar14. Semiosis kavramı ise, beden aracılığıyla 
bu iki farklı düzlemin, anlatım düzemi ve içerik düzeminin, anlamlı bir bütüne dönüşme 
süreci olarak tanımlanır. Böylece, gösteren ve gösterilen beden aracılığıyla bir araya gelir 
ve anlam oluşturur. Greimas sonrası dönemde, J. Fontanille, bedenin işlevi üzerine çalış-
maları yürütür ve bu çalışmada değineceğimiz kılıf-beden (corps enveloppe) kavramını 
ortaya koyar. Bu teoriyi çözümleme kısmında detaylı olarak ele alacağız.

2. Yapıttaki Yazınsal Anlatılar: Roman ve Soruşturma
Bu yapıttaki iki yazınsal anlatı bölümünü, fotoğraflar başka bir deyişle görsel anlatı 

bir araya getirir. Fotoğrafların çekildiği yerleri ve dönemi, roman bölümü olarak tanımla-
nan birinci anlatıda ve soruşturma bölümü olarak tanımlanan ikinci anlatıda ortak bileşen 
olarak buluruz. Geleneksel roman anlayışının üç temel öğesi “kişi, mekân ve zaman”, 
yirminci yüzyıldan beri deneysel roman anlayışında yazarlar tarafından en çok irdelenen 
ve üzerine çalışılan kavramlardır. Yazar, “kurmaca” ve “gerçek”, “roman karakteri” ve 
“kişi” arasındaki ayrımı sorgulayarak eskiciden satın aldığı fotoğrafların sahiplerini bul-
maya karar verir. Romancının sıradan aile fotoğraflarından esinlenerek yarattığı roman 
karakterlerinin gerçek yaşamdaki kimliklerini soruşturma başlıklı ikinci bölümde keşfe-
deriz. Roman ve soruşturma bölümünü iki ayrı kitap gibi tanımlamak mümkündür. Yazar, 
gerçeğin kurmaca dünyasını etkilemesini önlemek için romanı yazmayı bitirdikten sonra 
araştırmasına başlar ve araştırma sonrasında romanda hiçbir değişiklik yapmaz. Kitabın 
araştırmayı içeren bölümünde sadece fotoğraflardaki kişilerin yaşam öykülerini değil, 
aynı zamanda romancının yaratma ve yazma sürecinin hikâyesini de buluruz. Fotoğraf-
ların yazarı nasıl etkilediği ve esin kaynağı olduğu, romanın ilk taslağının biçimlenmesi, 
roman karakterlerinin adlandırması, araştırma sürecinde yazarın çekinceleri, fotoğraflar-
daki insanlarla tanışma ve görüşme hikâyeleri bu bölümde yer alır. Yazar, “kahraman 
bakış açılı”, “ben anlatıcı” ile birinci tekil şahıs kullanarak, yaratma sürecini ve romanın 
tüm hazırlanma aşamalarını okurla paylaşır. Soruşturma başlıklı bu bölüm, roman üzerine 
bir çeşit üstdil (métalangage) oluşturur.

Tarih atılarak günce biçiminde yazılan bu bölüm, Haziran 2012’de, yazarın bir inter-
net sitesinden, altmış tanesi polaroid olmak üzere toplam iki yüz elli adet aile fotoğrafını 
satın almasıyla başlar. 1960 ile 2000 yılları arasında çekilmiş oldukça sıradan, bazıları 
ters ışık almış, çoğunlukla kötü çerçevelenmiş fotoğraflardan oluşan bu albüm bir aileye 
aittir. İsim ve yer bilgileri bulunmaz. Not edilen tek yer Chatelot barajıdır. Fotoğraflarda 
hep aynı yüzler ayırt edilir: küçük bir kız çocuğu, tahminen kızın babası olan bir adam, 
büyükanne ve büyükbaba olabilecek yaşlı bir çift, koşucu kupaları kazanan orta yaşlı bir 
kadın ve yazları geçirdikleri bu kamp alanında karşılaştıkları diğer insanlar.
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Mayıs 2013’te, yazar, yazma günlüğünü tutmaya başlar. Yazma günlüğü, yazmaya baş-
lamadan veya yazdıktan sonra yazarın duygu ve düşüncelerini not aldığı çalışma defteridir. 
Araştırmayı içeren ve günce biçiminde yazılan bu bölümler, 15 Mayıs 2013 tarihinde başlar 
ve 24 Mart 2015 tarihindeki yazıyla biter. Yazar, yazma süreci üzerine çok kesin bilgiler 
verir. Fotoğraflardaki kişiler üzerine bir roman yazmaya karar vermesi yaklaşık bir sene; 
romanın yazılması, fotoğraflardaki kişilerin araştırılması, günce biçiminde öykülerinin 
yazılması ve son aşamada bestelerin eklenerek çalışmanın son halini alması ise yaklaşık 
olarak iki sene sürer. Özetle, toplam üç sene bu proje üzerinde çalışır. Bir roman satın al-
dığımızda, romanın hazırlanma sürecine, başka bir deyişle mutfak aşamasına okur olarak 
tanık olmamız mümkün değildir. Bu yapıtta ise, yazar, daha doğru bir şekilde tanımlamak 
gerekirse anlatıcı-yazar, yapıtın yaratılma sürecini okurla paylaşır. Anlatılan sadece zarftaki 
insanların hikâyesi değil, aynı zamanda zarfı elinde tutan yazarın hikâyesidir:

Öyleyse, deneyin başından beri tuttuğum bu günlük Zarftaki İnsanların ikinci kitabı 
olacaktır. Fazlalık olan herşeyi metinden ayıklayacağım ama önemli yerleri koru-
yacağım: gerçek birinci tekil şahıs. İlk kez kullandığım “ben” benimle örtüşüyor. 
Şüphesiz, bu beni korkutuyor.15

Bilindiği üzere, söz konusu eser otobiyografi, günce, hatıra bile olsa, yazar kendisini 
romana bir karakter olarak yerleştirince, /gerçek/ ekseninden /kurmaca/ eksenine geçiş 
yapar. Bu bölümde, yazarı anlatıcı olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. Soruşturma 
bölümü /gerçek/ dünyanın yenidensunumudur. Gerçek insanlar ve olaylar, metne girdiği 
andan itibaren anlatıcının bakış açısından aktarılır ve kurmaca özellikler kazanır. Bu ne-
denle soruşturma bölümünü, okuru kurmaca ve gerçeklik üzerine düşürdürmeye yönlen-
diren “üstkurmaca” kavramıyla tanımlamak daha uygun olacaktır. Postmodern anlatının 
bir özelliği olan üstkurmaca tekniği, Fransız edebiyatında 1950’lerde yeni roman akımı 
yazarları tarafından uygulanmıştır. Üstkurmaca (métafiction) başka bir deyişle kurma-
ca üzerine kurmaca yönteminin birçok farklı uygulama biçimi vardır. Romanın yazılma 
hikâyesini anlatma, bu yöntemler arasında sayılır ve açık üstkurmaca (métafiction expli-
cite) olarak tanımlanır.

“Zarftaki İnsanlar” yapıtında açık üstkurmaca tekniğiyle yazar, anlatıcı işlevini üst-
lenir ve romanın yazılma sürecinin hikâyesini paylaşır. Fotoğrafların peşinde giden yaza-
rın, roman karakterlerini gerçek kılma arzusu, anneannesi ve kız kardeşi gibi kaybettiği 
sevdiklerini tekrar canlandırma isteğiyle örtüşür: “Anaç Tavuk Büyükanne”yi anlatmak, 
küçük varlığını unutulmuşluktan çıkarmak, büyükanneme küçük bir saygı gösterisidir.”16 
Anlatıcı-yazar ölenleri canlandırma arzusunu şu şekilde dile getirir: “Yazmak, batıl inaç-
tır. Eğer çizgilerin üzerinde yürümezsem, kimse ölmez. Eğer kaybettiklerimi yazarsam, 
onlar yeniden ortaya çıkacaklar. Oysa ki. Kitaplar yazılır ve biter, kitaplar okunur, kay-
bolanlar asla geri gelmez.”17 

Bu yapıtın araştırma bölümü, aynı zamanda yaratıcı yazarlık üzerine yazılmış bir çeşit 
deneme olarak da değerlendirilebilir. Romancı ve gazeteci olan yazar Isabelle Monnin, iki 
kimliğine de uygun olarak iki kitap yazmaya karar verdiğini bu bölümde şu şekilde anlatır:

İki şey yapmayı biliyorum: hikâyeler uydurmak ve araştırmak. Romancı ve gaze-
teci, iki yaşam. Roman karakterleri tasarlamayı ve seslerini duymayı biliyorum; 
insanları bulmayı ve onları dinlemeyi biliyorum. Zarfın içinde, hemen iki kitap olu-
şur: bir roman ve bir soruşturma.18
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Yapıtın içinde farklı metin türlerini buluruz. Roman bölümünde düz yazının yanı 
sıra, roman karakterlerinin ağzından şiir ve hatta kaligramlar metne eklenmiştir. Anne-
si tarafından terkedilen kız çocuğunun annesine yazdığı şiir kalp şeklindedir. Bilindiği 
üzere, Kaligramlar XX. yüzyılda fotoğrafın, sinemanın, basının etkisiyle görsel anlatının 
ön plana çıktığı dönemde şiir ve resmi birleştirmek için Apollinaire tarafından kullanıl-
mıştır. Görsel ileti, yazınsal iletinin tersine hızlı algılanır. Bu teknikle şiirin okuma süreci 
hız kazanır. Yaratıcı yazı atölyelerinde kullanılan birçok yöntemi kitap içinde bulmak 
mümkündür: düzyazı, kaligram, şiir, mektup, günce, deneme, fotoğraflardan esinlenerek 
karakter yaratma çalışması. Bülent Çağlakpınar’ın Unutulanların İzinde Bir Dedektif: 
Didier Blonde’un Seine’in Bilinmeyen Kadın’ı Romanında Bellek Labirenti başlıklı ma-
kalesinde belirttiği üzere, “farklı metin türlerinin bir anlatıda olması durumuna türlera-
rasılık (interpolation) denilmektedir […] Ayrıca yazar, anlatı yapısında öne çıkan günlük 
türüne ait kodlar ile oynayarak kurguyu farklılaştırmıştır.”19

Yapıtta, farklı metin türleri ve yazma tekniklerinin yanı sıra, yazarlık kavramı üzerine 
tanımlar da bulunur. Günce biçiminde yazılan soruşturma bölümünde, yazarın altı yaşın-
daki bir anısıyla beraber paylaştığı tanımlar üstdil işleviyle yazarlık kavramını tanımlar:

Altı yaşındayım, Teneffüste, bahçedeyim. Diğerlerine bakarken ve onlarla ilgile-
nirken fiziksel olarak varım ve ama yokum. Kimse için var olmayan, bu bir mizaç, 
görünmeyen bir yara izi, ama aynı zamanda bir casusluk gücü… insanları gözlem-
lemek ve onların hayatlarını kendime anlatmak, böylece onları gizlice sevmek ve 
onlar tarafından sevildiğimi hayal etmek.20

Bu tanıma göre, yazarlık “görünmeyen bir yara izi” gibi doğuştan edinilmiş gizli 
bir yetenektir. Yazmanın iki aşaması, gözlem yapmak ve hayal etmektir. Anlatıcı-yazar, 
varlık/yokluk karşıtlığında, kendisini “kimse için var olmayan”, “görünmeyen” olarak 
tanımlanırken, /görme/ ekseninde “gözlemleyen”, /kurmaca/ ekseninde ise “hayal eden” 
ve “anlatan” olarak betimler.

3. Roman Çözümlemesi: Suyun İşlevi
Yazarın güncesinin 19 Ağustos 2013 tarihli yazısında, romanın ana hatlarının planını 

buluruz. Konu, terk etme, bırakma üzerine olacaktır. Üç kadın ve üç bırakma hikâyesi: 
anne tarafından bırakılma, aşığını bırakma ve ölüme kendini bırakma. Romanda, sırasıyla 
üç kadının hikâyesi anlatılır: 8 yaşında annesi tarafından terkedilen kızın hikâyesi (Lau-
rence); çok genç yaşta kasabadaki bir oğlanla evlenen, fabrika ile ev arasındaki rutinden 
sıkılıp başka bir adama aşık olan ve onun peşinden ailesini bırakıp Arjantin’e giden ka-
dının hikâyesi (Michelle, Laurence’ın annesi); ve yıllar sonra annesinin peşinden Buenos 
Aires’e annesini bulmaya giden torunundan gelen mektupları alan, tek başına geçmiş 
üzüntülerini ve sırlarını hatırlayarak kendini ölüme bırakan, intihar eden büyükannenin 
hikâyesi (Simone). Üç kadının hikâyesi birbirine eklenerek romanı oluşturur. Romanın 
parçalı (fragmentaire) yapısında, her bölüm bir kadın karakterin adını taşır.

Yazarın üretme sürecinde ilk aşamada yaptığı iş fotoğraf analizidir. Küçük kızın kıya-
fetlerinden, anlatıcı-yazar kızın kendisi gibi 1970’lerin başında doğduğunu ve günümüzde 
kırklı yaşlarında bir kadın olduğunu tahmin eder. Sandrine, Stéphanie ve Laurence isimleri 
arasında seçim yaparak romanının ana karakterini Laurence olarak adlandırır. Fotoğrafları 
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satın aldığı eskiciden fotoğrafların Doubs bölgesinden geldiğini öğrenir. Franche-Comté’li 
anlatıcı-yazar için, Fransa’nın bu bölgesi karakterleriyle kendisinin ortak noktasıdır.

Anlatıcı-yazar, romanın planında, fotoğraflarda görünen nehri hem bir tehlike hem 
de umut simgesi olarak kullanmayı öngörür. Romanın ana karakterini Laurence olarak 
adlandırarak suyun üstlendiği işleve eş seslilikle gönderme yapar. Laurence ismi Fransız-
ca (l’eau + rance), su ve kokmuş kelimelerini içerir. Tüm bu açıklamaları ikinci bölüm-
de yazarın kendisi okurla paylaşır. Yapıtta suyun işlevi çok belirgindir. Anlatıcı-yazar, 
ilk andan itibaren fotoğraflarda ele sinen bir küf kokusu olduğundan bahseder. Romanı 
yazmaya karar vermeden önce, çekmeceye koyduğu fotoğraflardan birini her gün çekip 
baktığını ve çekmeceden yayılan kokunun eline sindiğini anlatır yazar. Bu kokunun nede-
nini araştırma sırasında öğreniriz: ev kasabada su baskınları olabilecek, kırmızı bölgede 
bulunmaktadır ve son 20 yıldır bu yüzden kullanılmamakta ve satılamamaktadır. Görsel 
eksende ayırt edilen Doubs nehri, fotoğraflardaki nem ve küf kokusu ile /koku/ ekseninde 
de tanımlanır. Yazarın çalışma masasının çekmecesine yayılan fotoğrafların kokusu, kita-
bın sonunda fotoğraflar kapak düzenlenmesi için baskıya gönderildiğinde masadan çıkar. 
Koku, fotoğrafların yazarı ne kadar etkisi altına aldığını anlatmak için kullanılmıştır. Ki-
tabı yazma, üretme aşamasında, fotoğrafların kokusu yazarın ellerine siner ve kitabı biti-
rinceye kadar da bu kokuyu hep duyumsar. Kitabın bitmesiyle çekmeceye fotoğraflardan 
yayılan ve yazarın eline sinen koku da dağılır.

Beden göstergebilimi çalışan Jacques Fontanille tarafından yapılan duyumsama ve 
anlam arasındaki bağıntılar üzerine çalışmalarda, kokunun izlencesi “hedeflenen beden” 
(hedef beden) açısından üç aşamada tanımlanır: “kokunun çıkması, kokunun yayılması 
ve kokunun nüfuz etmesi”. Kokunun kaynağı olan beden (kaynak beden) açısından ise, 
“doğma, azalma, dağılma” aşamaları söz konusudur. Bir bedeni çevreleyen “koku kılıf-
ları” (enveloppe) diğer bedeni de çevreler ve onun da koku kılıflarına dönüşür, başka bir 
deyişle onun da kokusu olur.21 Başlangıç durumunda, fotoğraflardan yayılan küf kokusu 
yazarın ellerine yani bedenine nüfuz eder. Kendine ait olmayan bu kokular, kendi bedeni 
de sarmalar ve onun bedenine de ait olur. Kitabın bitişinde ise, koku dağılmıştır ve yaza-
rın üstündeki etkisi sona ermiştir.

Su, tüm romanda üç karakter içinde önemli işlevler üstlenir. Baraja yakın oturan bu 
çocuk yüzmeyi bilmez ve sudan nefret eder. Baraja kadar yapılan aile yürüyüşlerini çok 
anlamsız bulur. Laurence ismi, roman bölümünde karakterin ağzından kafiyeli bulunan 
bir isim listesiyle beraber verilir: enfance, silence, souffrance, absence, distance, carence 
(çocukluk, sessizlik, ızdırap, yokluk, uzaklık, eksiklik). Göstergebilim terimcesiyle, La-
urence, anlatıda annesiyle kurduğu ayrılık ilişkisiyle tanımlanan bir öznedir. Çocukluğu 
süresince doğru düzgün arkadaşı olmaz, günleri telefon başında annesinin aramasını bek-
leyerek geçer. Genç kızlığında aşık olup bu boşluğu geçici olarak doldurur fakat ayrılık 
acısı çektiği dönem sonrasında acı çekmek yerine terk etmeyi tercih ederek sevgilisini 
bırakır ve annesini aramaya karar verir. Büyükanne Simone’a gönderdiği mektuplarda, 
Laurence’ın Buenos Aires’deki yaşamına dair bilgiler ediniriz. Rio de la Plata Nehri, 
bu şehirde kayıpları simgelemektedir. Nehre atılan ve kaybolan insanların aileleri için 
nehir acı demektir. Laurence, baraj ve bu nehir arasında bağlantı kurarak büyükannesine 
özlemini giderir. Ana karakterimiz, annesinin cesedini bulamasa da annesinin aşık olduğu 
adamın cesedini bulur. Ayrıca bu şehirde, iş bulur, evlenir ve çocuk sahibi olur. Yaşamını 
orada kurar. /Esenliksiz/ çocukluk dönemi /esenlikli/ yetişkinlik süreciyle sona erer. 
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Kızın annesi Michelle için su, barajla beraber hareketsizliği, engellenmeyi temsil 
etmektedir. “Hareketsiz canavar” olarak betimlediği barajın kalkmasını ve onları kar-
şıya götürmesini dilemektedir Michelle. Bu küçük kasabadan, fabrika ve ev arasındaki 
monoton yaşamdan sıkılmış, özgürlük ve hareket etme arzusu içinde mutsuz ve çaresiz 
hissetmektedir. Şehir ve baraj /hareketsizlik/ ekseni üzerinde tanımlanırken, hareket etme 
arzusu içindeki Michelle’i ailesi orda tutarak engellemektedir. Güney Amerika’dan mül-
teci olarak gelen adam Horacio Alvarez herşeyi değiştirir. Michelle aşık olur, yardımcı 
özne görevi üstlenen bu adam sayesinde arzuladığı heyecanlı ve hareketli yaşama kavu-
şur. Ailesine yardım etmek için savaş halindeki ülkesine Arjantin’e dönmek zorunda olan 
bu adamla beraber, kendi ailesini bırakarak gider.

Romanın üçüncü kadını büyükannenin hikâyesinde ise yaşlı kadının su basan evde 
kendini ölüme bırakmasını izleriz. Büyükanne, Buenos Aires’de annesinin izini arayan 
torunundan gelen mektupları okuyup yakar, sadece zarfları saklar. Fotoğrafları süte ba-
tırıp yer, kendisiyle beraber götürmek ister herkesi. İnsanlığın ilk besini olan ve mito-
lojide çok anlamlar taşıyan süt, öncelikle anneliğin, saflığın, yaşamın simgesidir; süte 
batırılıp yenilen fotoğraflar büyükannenin tüm ailesine karşı hissettiği annelik duygusunu 
ortaya koyar. Ayrıca, beden göstergebilimine göre, içeride/dışarıda karşıtlığında yemek 
yemek bedene ait olmayanın (non-propre) bedene katılması (propre) olarak tanımlanır. 
Büyükanne fotoğraflarını süte batırıp yediği tüm kişileri günahlarından arındırmak ve 
kendisiyle beraber ölüme götürmek ister. Sadece torununun resimlerini yemeğe kıyamaz 
ve kutuya bırakır. Kepenkleri kapatır ve tüm muslukları açar. Saklanan sırlar itiraf edilir. 
Büyükannenin gençliğindeki gizli aşkı, terk ettiği başka bir çocuğu olduğunu öğreniriz. 
Evin su dolmasını bekleyerek yapılan intihar uzun ve geçmişle vedalaşmalara vakit veren 
bir ölümdür. Romanın son sayfasında, Laurence’in babası Serge eskiciyi çağırmış, satış 
için evi boşaltmıştır. Ev, romanın sonunda fotoğraflar gibi /koku/ ekseninde betimlenir: 
Evde Serge’in çocukluğunun kokusu değil artık sadece herşeyi sarmalayan rutubet koku-
su vardır.

4. Soruşturma: Gerçek Hayatlar
Yazar, fotoğraflarda görünen kilisenin çanından yola çıkarak, zarftaki insanların ya-

şadığı yeri bulur: Clerval. Birçok kişiyle bağlantıya geçer. Bu evde yaşayan insanların 
hikâyesini önce komşularından sonra kendilerinden dinler. Büyükannenin kayınpederi 
ve kayınvalidesine varıncaya kadar herkesle ilgili detaylı bilgi toplar. Bu detaylara çö-
zümlememizde değinmeyeceğiz. Sadece kurmaca ve gerçek arasındaki farkı göstermek 
için romandaki karakterlerin gerçek hayatta kim olduğuyla ilgileneceğiz: büyükanne La-
urence, büyükannenin torunu Laurence, baba Michel ve anne Suzanne. Çok tesadüfü bir 
şekilde romandaki Laurence ismi gerçekte de bu ailede vardır, hem de iki kişide. Ve yine 
raslantısal olarak bir bırakma hikâyesi söz konusudur.

Anlatıcı-yazarın aileden tanıştığı ilk kişi kurmaca anlatının Serge karakteri baba Mi-
chel’dir. Michel, oldukça yalnız ve mutsuz bir adamdır. Evlilik dışı bir çocuk olarak dün-
yaya gelmiş Clerval’da babasız büyümüştür. Fotoğraflardaki kupa alan, orta yaşlı kadın 
Michel’in annesi Germaine’dir. Romanda, büyükannenin kız kardeşi olarak anlatılan kişi, 
aslında büyükannenin kızıdır. Germaine çalışmaya başka şehre gidip oğlu Michel’i büyü-
kannesi ve büyükbabasıyla Clerval’da bırakmıştır. Çocukluğunda babası ve annesi tara-
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fından bırakılmış olan bu adam, evliliğinde de karısı tarafından terkedilmiştir. Fotoğraf-
larda, kızın annesinin olmamasının nedeni anne ve babanın boşanmış olmasıdır. Kurmaca 
anlatının tersine, Laurence annesi tarafından terk edilmemiştir, babasını bırakarak annesi 
Suzanne ile gitmiştir ama genç kız olana kadar tüm yazları babasıyla beraber büyükanne-
sinin evinde geçirmiştir. Laurence, mutlu bir çocukluk geçirmiştir ve bu boşanmayı anne-
si de kendisi de hayatları için çok olumlu bir adım olarak değerlendirmektedirler. Böylece 
büyükşehir yaşamından mahrum kalmamış ama yazları da kır yaşantısının keyfine vara-
rak büyümüştür genç kadın. Anlatıcı-yazar, hikâyeyi anne ve kızdan tekrar dinlediğinde 
bu hikâyenin ana kahramanının küçük kız değil, baba olduğunu anlar. Kimsesi kalmamış 
ve hep terk edilmiş bu adam, kendisinden on sekiz yaş küçük bir kadınla mutsuz bir ikinci 
evlilik yapmış, parası bitince yine terkedilmiştir. Evi de bu yüzden satmaya çalışmakta-
dır. Fotoğraflar çocukluğunda kendisini terk eden annesi Germaine’in Lyondaki evinden 
çıkmıştır. Eşyaları ayıklamak istememiş, annesinden kalanları topluca eskiciye vermiştir. 
Böylece fotoğrafların da nasıl yazara ulaştığı araştırmanın sonucunda ortaya çıkar.

5. Sonuç
Göstergebilimin kurgulanmış yapılarda anlamın eklemlenişini ve anlam üretilme-

sini incelediğini düşünerek, kitabın roman bölümünde karakterler üzerinde yaptığımız 
çözümlemeleri, araştırma bölümündeki kişiler üzerinde yapmaktan kaçınarak çalışmayı 
sonlandırıyoruz. 

Görüldüğü üzere, kurmaca ve gerçek tüm yapıtta iç içe geçmiştir. Araştırma başlıklı 
bölümünde, yazarın romanı yazma sürecine, roman karakterlerine ilham kaynağı olan 
gerçek kişileri bulup, onlarla tanışmasına ve bu kişilerin gerçek hikâyelerini keşfetmesine 
tanık oluruz. Araştırma bölümünü, üstkurmaca kavramına dayanarak, roman yazan bir in-
sanın romanı olarak tanımlarsak, bu bölümün ana karakteri yazarın kendisidir diyebiliriz. 
Her ne kadar gerçek yaşam öyküleri söz konusu olsa da araştırma anlatıcı-yazarın bakış 
açısından, üstkurmaca tekniğiyle aktarılır. Bu nedenle, araştırma bölümü gerçek evreni 
yansıtsa bile tam olarak kurmacadan uzaklaşamaz. Kapağın üzerinde ismi yazan yazar, 
romanın içine anlatıcı işleviyle kendisini yerleştirir ve kendini bir roman karakterine dö-
nüştürür. Günümüz deneysel yazın anlayışı örnekleyen bu eser, roman karakteri ve gerçek 
kişi kavramlarını kurmaca/gerçek karşıtlığında sorgularken, yazar için yaratma ve yazma 
sürecini de betimler.

Son aşamada, kitaba eklenen müzik albümü, kurmaca/gerçek karşıtlığını pekiştirmek 
amacıyla bilinçli olarak iki bölümden oluşturulmuştur. Roman bölümü için on adet özgün 
yeni beste yapılmış, soruşturma bölümü için ise bilinen eski şarkılar yeniden seslendi-
rilmiştir. Kurmaca anlatı bölümüne uygun olarak işitsel söylemde özgün yeni besteler 
üretilirken, araştırma bölümü için bilinen eski besteler tekrar yorumlanmıştır. Yazınsal 
söylemde kurmaca/gerçek karşıtlığında çözümlenen iki farklı anlatı biçimi (roman ve 
soruşturma), işitsel söylemde besteleme/yorumlama karşıtlığıyla sunulmuştur. Kurmaca 
anlatı, aynı yeni bir beste yapan müzisyen gibi yazar açısından yeni ve özgün bir anlatı 
kurgulamak demektir, araştırma anlatısı ise daha önce yaratılmış olan bir bestenin yeni-
den yorumlanmasına benzer. Yazar, kendi gözlemlerine göre gerçeği düzenler, derler ve 
yeniden sunar.
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Kitabın sonuna eklenen CD’deki şarkıların bazılarını, zarftaki insanlar söylemeyi ka-
bul etmiştir. İşitsel söylemde, gerçek kişilerin, gerçek seslerini de duyarız. Roman karak-
terlerinin gerçek kişilere dönüşmesi başka bir deyişle kurmaca evrenden gerçek evrene 
geçişi, /görme/ ve /işitme/ ekseninde gerçekleşir. Bilindiği üzere, etrafımızı algılamada 
beş duyuyu kullanırız: fotoğraflar /görme/, şarkılar ise /işitme/ ekseninde bu kişilerin ger-
çekliğini okura ispatlama işlevini üstlenirler. Sonuç olarak, bu deneysel çalışmada, işitsel, 
yazınsal ve görsel söylem, kurmaca/gerçek karşıtlığında birbirini tamamlayacak şekilde 
kullanılmıştır diyebiliriz. Öncelikle fotoğraflardan oluşan görsel söylem aracılığıyla ger-
çekten kurmacaya geçiş yapılmış ve kurmaca anlatı oluşturulmuş daha sonra ise şarkı-
lardan oluşan işitsel söylemde kurmaca evrenden gerçek evrene dönülmüştür. Isabelle 
Monnin’in Zarftaki İnsanlar başlıklı yapıtı günümüz yazarlarının, yazının sınırlarını ve 
temel öğelerini sorguladığı deneysel edebiyat eserleri arasında yerini alır.
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