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MICHEL HOUELLEBECQ’İN SOUMISSION ADLI ROMANINDA 
JORIS-KARL HUYSMANS’I OKUMAK*

Mükremin YAMAN**

LIRE JORIS-KARL HUYSMANS DANS SOUMISSION DE MICHEL HOUELLEBECQ
Michel Houellebecq a publié son premier roman intitulé Extension du domaine de la lutte en 1994. 
A peine connu à l’époque avec ses poèmes et essais comme la Poursuite du bonheur,  H. P. Lo-
vecraft. Contre le monde, contre la vie, Rester vivant (1991), Michel Houellebecq racontait dans 
ce roman la vie tourmentée d’un cadre moyen travaillant comme analyste-programmeur dans une 
société informatique. Depuis la parution de ce roman qui prédit des problèmes sociaux se formant 
dans une société de consommation, Michel Houellebecq continue à être le sujet de vifs débats lit-
téraires et politico-sociaux. Aussi son roman portant le titre de Soumission paru au début de janvier 
2015 a-t-il provoqué une polémique multiforme allant du politico-social au politico-littéraire aussi 
bien dans la presse française que dans celle du monde occidental. A l’origine de ces débats, il y 
a sans aucun doute la curieuse coïncidence entre l’attaque meurtrière des djihadistes aux artistes 
de Charlie Hebdo et la parution de Soumission dont le sujet d’anticipation porte sur l’arrivée au 
pouvoir d’un parti politique pro-islamique en France aux présidentielles de 2022. En dépit de son 
caractère d’anticipation, Soumission est un roman qui présente plusieurs niveaux de lecture dont 
chacune est construite sur un discours romanesque différent. Au premier niveau que nous pourrions 
qualifier «axe de rétrospection littéraire», puisque le thème dominant traite de l’itinéraire littéraire 
de Joris-Karl Huysmans, nous trouvons un discours sur la critique littéraire. Dans le second, que 
nous appellerions «axe de prospection politico-sociale», nous avons affaire à un discours sur la 
montée de l’Islam en France. Entre ces deux niveaux qui se déplacent en avant ou en arrière sur une 
ligne horizontale, il y a encore deux niveaux de lecture dont l’un est caractérisé par la simultanéité 
de l’écoulement des évènements saisis par les discours quotidiens des personnages à sujets variés 
et l’autre est marqué par le monologue du premier personnage qui se compose majoritairement 
des discours pornographiques. Ces deux derniers niveaux s’installent sur un «axe vertical» qui se 
déplace parfois en profondeur, parfois en superficie. Ce travail a pour objectif d’analyser le contenu 
discursif de Soumission dans une perspective de discours romanesque.        
Mots-clés : anticipation, prophétie, rétrospection, prospection, discours, différenciation, hybrida-
tion, transposition

READ JORIS-KARL HUYSMANS IN MICHEL HOUELLEBECQ’S SOUMISSION
Michel Houellebecq, published his first novel Extension du domaine de la lutte in 1994. Michel 
Houellebecq, a poet and writer of essays was not well known at the time. In the novel the author 
tells the story of the turbulent life of a program analyst. After the publication of this novel dealing 
with the social problem inherent in a consumer society Michel Houellebecq, became an author 
whose works were discussed on both the literary and socio-politcal platforms.  His novel Soumis-
sion published in 2015 triggered debates in both the Western world and France in literary and po-
litical circles. Undoubtably this was due to the fact that the work in question, which through some 
bizarre coincidence referred to an Islamist party being elected in the presidential elections of 2022 
just before the Charlie Hebdo attacks.  The novel offers different layers of reading. The first layer 
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consists of ‘the literary retrospective axis’ where the dominant theme is the literary journey of Jo-
ris-Karl Huysman there is a literary criticism discourse. In the second layer, ‘the search for a social 
policy axis’, there is a discourse on the rise of Islam in France.  In between these two axis there are 
two more reading layers consisting of the flow of daily dialogues of the characters about certain 
matters and the pornographic discourse of the protagonist  The study aims to analyse the discourse 
of the work in question from the novel discourse perspective
Keywords: anticipation, prominence, prophecy, retrospection, discourse, hybridization, transfer

Giriş  
İlk romanı Extension du domaine de la lutte (1994)’nin yayınlanmasından başlayarak 

Michel Houellebecq pek çok eleştirinin, araştırmanın konusu oldu, olmayı da sürdürüyor. 
Bu eleştirilerin ve araştırmaların ortak yönü Houellebecq’in roman yazımında kendini 
başka bir yerde konumlandırdığının vurgulanmasıdır. Bu ilk romanını izleyen Les Parti-
cules élémentaires (1998), La possibilité d’une île (2005), La Carte et le territoire (2010) 
adlı romanlarında olduğu gibi, 2015 yılının hemen başında yayımladığı Soumission adlı 
son romanın da bu eğilimin büyük ölçüde pekiştiğini görüyoruz. Michel Houellebecq’te 
gördüğümüz bu görünge değişimini roman yazımında bir “yenilik” olarak nitelendirmek 
gerekir mi? Bu soruya kesin bir yanıt vermenin, roman türünün günümüze dek geçirmiş 
olduğu evreleri, bu evrelerde bir takım alt türlere ayrılma ölçütlerini göz önünde bulun-
durduğumuzda, pek olanaklı olmadığını söyleyebiliriz. 

Ancak Houellebecq romanını yeni bir roman türü olarak değil de,  geleneksel tür 
içinde kimi küçük değişikler yapma çabası olarak değerlendirmek daha uygun olacaktır. 
Ancak yazınsal türler dizgesinin dinamizmine genel olarak baktığımızda, pek çok deği-
şime ya da kendi içinde dönüşüme uğradığını da vurgulamak gerekir. Kuşkusuz romanın 
da içinde olduğu yazınsal türlerin uzun evrim sürecinin incelenmesi bu değişimlerin / dö-
nüşümlerin üç kavram adı altında öbeklendiklerini göstermektedir: Farklılaştırma, Me-
lezleştirme ve Yer değiştirme   (Dion et Haghebaert, 2001: 512). Farklılaşma bir türetme 
yöntemidir, başka anlatımla var olan bir türden ya da alt türden kimi zaman kaynağına 
dönerek, kimi zaman türün özelliklerinden birisini daha belirginleştirerek, kimi zaman da 
bunlardan birisini ortadan kaldırarak yapılan değişikliklerdir. Melezleştirme çeşitli türsel 
özelliklerin bir araya getirilmesi yöntemidir. Bu yöntemle bütün yazınsal türler birleşti-
rilebildiği gibi bütün söylem türleri de aynı yerde buluşturulabilir. Yer değiştirme yönte-
mine gelince, belli türün genel özelliklerinin bunları kolayca içeremeyecek metinlerde 
yeniden kullanılması olarak tanımlanabilir. Melezleştirme ile çok benzerlikleri olan bu 
yöntemle şaşırtıcı anlık söylem düzeyi değişimi, belli bir alandan başka bir alana atlama 
gibi gülme etkisi yaratan dönüştürmeler anlatılmaktadır.2 

Yukarıda adlarını andığımız Houellebecq’in romanlarında, değişik düzeylerde de 
olsa, bu üç dönüştürme yöntemlerini gözlemlemek olanaklıdır; Kimi zaman tek bir ro-
manda birleşik olarak, kimi zamanda şu ya da bu romanında ayrı ayrı bulunabilmekte-
dirler. Michel Houellebecq bunları denemelerinde, basın açıklamalarında, eleştirilerinde 
açık olarak ifade etmektedir. Bu konudaki düşüncelerini özetleyen aşağıdaki alıntılar ya-
zarın yazın yaratımında söz konusu dönüştürmelere ne denli önem verdiğini göstermek-
tedir:
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Biçim konusunda kendi kendinize ters düşmekten çekinmeyiniz. Gerektikçe yönünü-
zü değiştiriniz, tek bir doğrultuda gitmeyiniz. Sonra tutarlı bir kişiliğe sahip olma-
ya gereğinden çok çabalamayınız; Siz isteseniz de istemeseniz de bu kişilik vardır. 
Yazınsal etkinliğin şaşırtıcı sağlamlığı buradan kaynaklanır, kendini yalanlayarak, 
yok ederek, kendi olmaktan ödün vermeden sürer gider.3 

Michel Houellebecq yukarıdaki düşüncelerini hemen bütün romanlarında uyguladı-
ğını, aynı tür içinde bir arada olmalarına alışık olmadığımız öğeleri bir araya getirdiğini 
görüyoruz. Hatta aşağıdaki alıntıda düşüncelerine daha da açıklık getirerek roman türüne 
getirmeyi düşündüğü yeni boyutu şöyle ifade etmektedir:

Türler arasında hiçbir fark olmamasını isterim. Bir şiir seçkisi başından sonuna 
bir çırpıda okunmalıdır. Aynı biçimde, bir romanın herhangi bir sayfası da bağla-
mından bağımsız olarak okunabilmelidir. […] Belli bir lirik özgürlük kazanmalıdır; 
Ülküsel bir roman uyaklı, şarkı gibi söylenen oluntular içermelidir. […] İçine her 
şey konulabilmelidir. Novalis olsun, Alman coşumcular olsun, genel olarak bütün-
cül bir bilgiye ulaşmayı böyle anlıyorlardı.4   

Yukarıdaki ifadelerinden anlaşılabileceği gibi, Houellebecq alışılagelen roman türü-
nün tek biçimli izlerini sürmeyi kabullenmeyerek, melezleştirme ve yer değiştirme yo-
luyla yeni anlatım biçimlerine ve içeriklere yönelmeyi ilke ediniyor. Bir romanda değişik 
alt türlerin bir araya getirilmesini ayrı bir yere koyarak, aynı romanda değişik söylem 
biçimlerini buluşturma konusunda romanın çok sesli özelliğini kuramsallaştıran Mikhail 
Bakhtine’in söyleşimciliğni anmak da gerekecektir. Bilindiği gibi Bakhtine (1895-1975) 
yazınsal söylemler konusunu işlediği kuramsal yapıtlarında5 romanın çok sesli özelliğini 
kuramsallaştırmıştır. Mikhail Bakhtine’in Fransa’da tanınmasına çok önemli katkılar sağ-
layan Julia Kristeva6 da metinlerarası ilişkiler kavramını tanımlarken Bakhtine’in ortaya 
koyduğu söyleşimcilik kavramıyla koşutluk kurduğunu biliyoruz. Bakhtine, Kristeva, 
Barthes gibi kuramcılara dayanarak, metinlerarası ilişkiler alanında önemli çözümleme-
ler yapmış olan Nathalie Piégay-Gros Houellebecq’in gerçekleştirmeye çalıştığı roman 
türüne uygun düşen bir saptama yapmaktadır:       

Roman değişik yapıdaki söylemleri, yazarın söyleminden ayırmaksızın, hatta bun-
ları birbirinden ayıran sınırları belirtmeden bir araya getirir, söyleştirir. Daha da 
ileri giderek, yapısına uymayan  (şiir, öykü …) gibi yazınsal, (toplumsal araştırma-
lar, denemeler, dinsel ve bilimsel metinler…) gibi yazın dışı değişik türleri de içine 
alabilir. Öyleyse roman esas olarak melez ve söyleşimcidir.7 

Fransız toplumunun giderek insana duyarsızlaştığı düşüncesiyle bunalıma giren ve 
boş vermişlik davranışları içinde edilgenliğe sürüklenen bekâr, orta düzey bir devlet gö-
revlisinin yaşamını anlatan Extension du domaine de la lutte (1994) / Savaş Alanının Ge-
nişletilmesi ile Tayland’da kadın ticareti konusunu işleyen Plateforme  (2001) / Platform 
adlı romanları dışındaki bütün romanlarında melezleştirme ve yer değiştirme olgularını 
görmekteyiz. Cinsellik peşinde koşan bir yazın öğretmeni olan Bruno ile insan sevgisin-
den ve cinsellikten uzak yaşayan bir yaşambilim uzmanı Michel’in yaşam karşısındaki 
başarısızlıklarını öyküleyen Les Particules élémentaires (1998) / Temel Parçacıklar8 tez 
romanı ile toplumsal önceleme romanı karışımıdır. Canlı kopyalama, yapay yoldan yeni 
bir üreme gerçekleşimi gibi konuları işleyen La Possibilité d’une île (2005) / Bir Adanın 
Olasılığı adlı romanı 1950 yılından 3500 yılına dek uzanan süremde farklı zamanlarda 
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yaşayan roman kişilerini söyleştirmektedir. Genel olarak önceleme romanındır, ancak ya-
pısında başka alt türleri de barındırmaktadır. Houellebecq’e Goncourt ödülünü getiren La 
Carte et le Territoire (2010) / Harita ve Topraklar9 adlı romanda bir yandan romanın res-
sam başkişisi Jed Martin’in sanat yaşamını öykülerken, öte yandan da İrlanda’da Michel 
Houellebecq’le karşılaşmasını öykülüyor. Bu yönüyle bakıldığında da bu anlatı yazarın 
özyaşamından kesitler içeren bir özkurgu durumuna geliyor.  Harita ve Topraklar’ın baş-
ka bir özelliği de özellikle ikinci bölümünden sonra bir polis romanı yapısına bürünme-
sidir. Soumission (2015) / Teslim olma adlı romanına gelince, Fransa’nın 2015 yılından 
2022 yılına dek uzanan siyasal durumunu önceleyen bir siyasal kurgu romanı görünü-
mündedir. Ancak Houellebecq’in bu romanında da, yukarıda belirttiğimiz romanlarında 
olduğu gibi, siyasal toplumsal önceleme romanı içine başka roman türlerini karıştırdığını 
görüyoruz. Bu nedenle Soumission hem bir önceleme romanı, hem bir yolculuk roma-
nı, hem bir kösnül ilişki romanı, hem de 19. Yüzyıl doğalcı romancılarından Joris-Karl 
Huysmans üzerine bir yazın eleştirisi romanı olarak okunabiliyor.

1. Soumission’daki Söylem Kesişimleri 
Soumission’un Flammarion yayınlarında çıkan 2015 yılı baskısının kapağında roma-

nın adının hemen altında “roman” üst tanımlığını görüyoruz. Önceki bölümde belirttiği-
miz gibi, bu tanımlık anlatının çok yapılı durumunu açıklamıyor. Ancak okuma süreci 
içinde, anlatının oluş tarihlerinin öyküleme zamanını aşan olaylar içerdiğini, hem yakın 
bir geleceğe, hem de uzak bir geçmişe açıldığını anlıyoruz. Bu düzenin sonuçları önem-
lidir, çünkü anlatının bütünü geriye bakış ile ileriye bakışı aynı düzlemde birleştirerek 
zamansal im noktalarını bozmaktadır. Bu nedenle, Soumission’da, bir yandan anlatıcı ro-
manın başkişisi François’nın üniversitedeki bilimsel kariyerinin geriye bakışlı anlatısını, 
öte yandan da bu roman kişisinin yaşamını doğrudan etkileyecek olan Fransa’nın yakın 
bir gelecekte yaşayacağı siyasal olayların anlatısını bir arada okuyoruz. 

Soumission’un bağdaşık bir yapıda olmadığını gösteren durum doğal olarak söy-
lem düzeylerinin çeşitlenmesine de yol açmaktadır. Anlatının akışı içinde biçimlenen 
bu söylem düzeylerini birbirlerinden ayrı iki eksen üzerinde konumlandırmak olanaklı-
dır. Yazınsal geri sapım olarak adlandırabileceğimiz birinci eksende, romanın anlatıcısı 
François’nın doktorasını 19. Yüzyıl Fransız yazar Joris-Karl Huysmans üzerine yaptığı 
için, yaşamının bir parçası durumuna gelen bu yazarın yaşamını ve yapıtlarını anlatan ya-
zınsal söylemler yer almaktadır. Siyasal önceleme olarak adlandıracağımız ikinci eksende 
ise, Fransa’da 2022 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İslamcı bir 
partinin seçimleri kazanacağını önceleyen söylemler yer almaktadır. Geriye ya da ileriye 
doğru yatay bir çizgide devinen bu iki düzey arasında iki söylem düzeyi daha bulun-
maktadır. Bunlardan birisi roman kişilerinin olayların akışı içinde çeşitli konulara ilişkin 
aralarında yaptıkları karşılıklı konuşmalardan, öteki de roman başkişisinin çoğunlukla 
kösnüllük içeren iç konuşmalarından oluşmaktadır. Bu iki düzeyin de dikey bir çizgide 
kimi zaman derine, kimi zaman yüzeye doğru devindiğini görüyoruz. 

Soumission’un anlatısı her birisinde değişik sayıda ve uzunlukta alt bölümlerin bu-
lunduğu roma rakamlarıyla numaralandırılmış beş bölüm bulunmaktadır. I. bölümde beş, 
II. bölümde on bir, III. Bölümde dört, IV. Bölümde sekiz, V. Bölümde de dokuz alt bölüm 
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yer almaktadır. Ne bölümler, ne de alt bölümler başlıklıdır, yalnızca bazı alt bölümler 
(II. Bölümün dördüncü alt bölümünden on birinci alt bölümüne dek, bir de III. bölümün 
bütün alt bölümleri) 15 – 25 Mayıs arasında gün belirtilerek tarihlendirilmiş. Numara 
içermeyen alt bölümleri birbirlerinden ayıran başlangıç ve son sayfada bırakılan boşluk-
lardır. Anlatının bölümleri geri-sapım ve önceleme eksenleri ile belirli anlam ilişkileri 
kurar biçimde düzenlenmişken, alt bölümler anlatının akışı içinde oluntusal değerdedir. 
Bu anlatı mimarisi anlatıcı roman kişisi François10’nın içinde bulunduğu durumlara göre 
değişen benöyküsel söylemleriyle desteklenmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, Michel 
Houellebecq romanlarını yarattığı roman kişileri aracılığı ile değişik türden söylemlerle 
donatmaktadır. 

Soumission’un söylem içeriğini metinlerarası ilişkiler çerçevesinde değerlendirdiği-
mizde, yalnızca anlatıcı roman kişisi François’nın söylemi değil, aynı zaman öteki kişile-
rin söylemleri de olayların akışı içinde bu çeşitliliğe katkı yaptıklarını gözlemlemekteyiz. 
Michel Houellebecq’in romanlarını yazarken başvurduğu farklılaştırma, melezleştirme 
ve yer değiştirme uygulamalarına Soumission’da da başvurduğunu görüyoruz. Bu uygu-
lamaların kimi yönleriyle metinlerarası ilişkiler konusunda yapılan çözümlemelerde or-
taya konulan üç işlevle örtüştüklerini biliyoruz. Metinarası (intertexte)’nın, daha ayrıntılı 
açıklamasıyla, bir metnin kendisinden sonra yazılan bir metin içinde değişik biçimlerde 
yer almasının, üç temel işlevi vardır: göndermesel – stratejik, dönüştürücü – anlamsal ve 
betimleyici – estetik11. Hangi türden, hangi biçimde olursa olsun, metinlerarasılık yazın-
sal metnin anlamının tekil ırasını bütünüyle değiştirir, okuma ediminin de çizgiselliğini 
başka bir metne gönderme yaparak bozar. Bu nedenle bir roman anlatısı içinde kesişen 
değişik türden söylemlerin çözümlenmesiyle bir metin içine yerleştirilen değişik biçim-
lerdeki metinarasıların çözümlenmesi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Ancak, çok 
geniş olmasından dolayı bu konuya ayrıntılı olarak girmeyeceğiz. 

Anlatıcı roman kişisi François’nın bütün anlatıya yayılan söylemi genel olarak roman 
anlatılarının alışılagelen ölçütlerinden ayrılan biçimsel bir özellik sunmamaktadır. Ancak 
bazı bölümlerin ve alt bölümlerin kimi oluntularında bu ölçülerden uzaklaşan söylemlere 
rastlamaktayız. Anlatının başlarında François’nın söyleminin yalnızlığını yansıtan üzünç-
lü bir tınıda geliştiğini görüyoruz. Ancak bu üzünçlü söyleme, anlatı ilerledikçe, bir takım 
mizah ögelerinin eklendiğini, daha sonra da üzünç ve mizah öylesine birbirine karışıyor 
ki, bunları birbirlerinden ayırmak olanaksızlaşıyor. François’nın söylemi kimi zaman çok 
açık tümcelerle oldukça yansız, tatsız, kimi zaman çok saldırgan, kimi zaman da felsefe 
ve toplumsal eleştiri yüklü duruma geliyor. Soumission’un anlatısını başlatan ilk sözce-
lerde François’nın söylemini değerlendirebileceğimiz ipuçlarını buluyoruz: 

Hüzünlü gençliğimin bütün yılları boyunca, Huysmans bana hep arkadaşlık etti, 
sadık bir dost oldu; Hiçbir an ona kuşkuyla bakmadım, onu asla terk etmeyi aklı-
ma getirmedim, başka bir konuya da yönelmedim; sonra 2007 yılının bir öğleden 
sonrasında, uzun süre bekledikten, o kadar ayak sürüdükten sonra, hatta kabul edi-
leceğinden emin olmadığım doktora tezimi Paris IV – Sorbonne Üniversitesi jürisi 
önünde savundum: Joris-Karl Huysmans ya da Tünelden çıkış. Ertesi sabah (ya da 
belki de o akşam, tam olarak bilemiyorum, savunma akşamım çok yalnız ve o denli 
de alkollü geçti) şunu anladım ki yaşamımın bir dönemi, belki de en güzel dönemi, 
sona eriyordu.12   
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 Bu alıntıdan anlaşılabileceği gibi, romanın başkişisi François, Houellebecq’in öteki 
romanlarında da olduğu gibi, yalnızlık içinde hüzünlü bir yaşam sürmektedir. Çocuk-
luğundan söz etmiyor, ama “üzünçlü” gençliğinden söz ediyor. Anlatı ilerledikçe, artık 
gençliğin de geride kalmakta olduğu, yavaş yavaş akademik çalışmalarında verimsizleş-
tiği, cinsel yaşamının her öğretim yılı sonunda kendisini terk eden kız öğrencilerle yaptığı 
arkadaşlıklarla sınırlı kaldığı anlaşılıyor. Ancak bu olumsuzluklar artıkça, François’nın 
üzerine doktora tezi yaptığı XIX. Yüzyıl Fransız yazar J.-K. Huysmans’a daha çok bağ-
landığı ortaya çıkıyor. Houellebecq’in 1907 yılında ölmüş bir yazarı bir önceleme anlatısı 
içine böylesine bir yoğunlukta yerleştirmesi için, kendi yaşadığı dönemin insanlarıyla, 
hatta yaşamda olan ana babasıyla bile ilişkisi olmayan, ama bütün ilgisini, sevgisini öl-
müş bir yazara bağlayan bir roman kişisine gereksinim duyduğu anlaşılıyor. Bu duruma 
göre, Soumission’un yazınsal geri-sapım ekseninin oluşturulmasında yukarıda sözünü et-
tiğimiz metinlerarası ilişkilerin en önemli işlevlerinden birsi olan göndermesel – stratejik 
işlevin uygulandığı açıkça görülmektedir.

 2. Soumission’un Yazınsal Geri-sapım Ekseni  
Houellebecq Soumission’u 2015 yılında yazdı, ancak öyküleme zamanı ya da ilk an-

latı 2022 yılını göstermektedir. Öykü zamanı ise, Cumhurbaşkanlığı seçiminin olduğu 15 
Mayıs 2022 tarihine göre yaklaşık birkaç hafta önce ve birkaç yıl sonrayı kapsamaktadır. 
François’nın anlatısı XIX. yüzyıl yazınına gönderme yapan söylemlerle 1840’lı yıllara 
dek uzanmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi, bir önceleme romanı olmasına karşın, 
Soumission yazınsal geri-sapım ekseni üzerinden okunduğunda geleneksel ölçülere sahip 
bir roman olarak algılanabilmektedir. Önceleme ekseni üzerinde gelişen olaylar yazınsal 
geri-sapım ekseni üzerine oturtulan anlatıları etkilememektedir.   

Soumission’un I. bölümü Joris-Karl Huysmans’ın 1895 yayınlanan En Route (Yol-
da)13 adlı romanından alınan bir tanımlıkla başlamaktadır. Bir paragraflık bu alıntıda 
Huysmans’ın Katolikliğe geçmeye hazırlanan roman başkişisinin tutkusunu ve coşku-
sunu okuyoruz. Houellebecq’in bu alıntıyı romanın başına tanımlık olarak koymasının 
Huysmans’ın sözünü ettiğimiz roman kişiyle Soumission’un anlatıcı başkişisi François 
arasında bir anlam ilişkisi kurmaya yönelik olduğu açıktır. Bu bölümü başlatan yukarıda 
alıntıladığımız ilk sözcelerin ardından, sporcu, oyuncu, model, modacı, Internet tasarım-
cısı gibi değişik imgelerle gençlerin gözünü bağlayan “hala Batılı ve sosyal demokrat 
toplumlar”ı14 eleştiren François, öğrencilerin öğrenimlerini bitirdikten sonra yaşadıkları 
sorunlardan söz etmeye başlar. Kendisinin bu çerçevenin dışında kaldığını belirttikten 
sonra, Huysmans’ın yazarlık kariyerinin önemli dönemlerini yazın, müzik, şiir ve öteki 
sanatlar konusundaki görüşlerini aktararak anlatmaya koyulur. Bu bölümün ilk alt bölüm-
lerinin birçok oluntusunda Joris-Karl Huysmans’ın öz yaşamından kesitler serpiştirilmiş 
olduğunu görüyoruz. Huysmans’ın yazmaya başlamadan önce, 1866 İçişleri ve İnançlar 
bakanlığında devlet memuru olarak göreve başladığı, ilk kitabı olan Le Drageoir à épices 
(Baharat Kutusu)’i 1874 yılında kendi hesabına yayınladığını, ancak toplum içinde ve 
yazın çevrelerinde pek ilgi görmediğini, 3 Eylül 1893 yılında kamu görevinde başarılı 
olmasından dolayı şeref nişanı ile ödüllendirildiğini ve 1898 yılında da emekli olduğu-
nu öğreniyoruz. Anlatıcı François Huysmans’ın yazınsal niteliği üzerine yoğunlaştırdığı 
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söylemini ya kendisiyle ilgili bir açıklama ya da başka bir gözlem yapmak için söylemini 
sık sık kesintiye uğratmaktadır. Bu kapsamdaki bir oluntuda niçin Huysmans’a bu denli 
bağlandığını şöyle açıklar: 

O (Huysmans), bu arada, yüz yılı aşkın bir süre sonra kendisini bir dost olarak 
değerlendirmeme yol açan kitaplar yazma olanağı da bulmuştu. (…) Aslında sevdi-
ğimiz bir kitap, her şeyden önce yazarını sevdiğimiz, sayfalarını çevirmekten, gün-
lerimizi onunla geçirmekten hoşlandığımız bir kitaptır. Tezimi yazdığım yedi sene 
boyunca Huysmans’ın yoldaşlığında, hemen hemen hiç uzaklaşmayan varlığında 
yaşamıştım.15

Joris-Karl Huysmans’ın Paris’te Suger sokağında doğduğunu, Sèvres sokağı ve Mon-
sieur sokağında yaşadığını, Saint-Placide sokağında öldüğünü, Montparnasse mezarlığına 
da gömüldüğünü anlatan François, Huysmans’ın kendisiyle olan yakınlığını vurgulamak 
için de Huysmans gibi kendisinin de Paris’in altıncı bölgesinde oturduğunu belirtir. Bu 
ve daha önce tez çalışmasıyla ilgili yaptığımız alıntıdaki kimi sözcelerde görülebileceği 
gibi, anlatıcının Huysmans’ın yazınsal değerini yansıttığı söylemlerinde yer yer mizah 
öğeleri de yar almaktadır. Anlatıcı François öğrencilik yıllarını zor koşullarda geçirdiği-
ni, bu zorlukları “can çekişmekte olan bir sosyal demokrasinin en son kalıntıları”16 nın 
kedisine hiç olmazsa bir öğrenim bursu vererek, kimi hizmetlerde indirimler ve toplumsal 
kolaylıklar sağlayarak, en önemlisi de üniversite yemekhanesinde ucuz yemekler vererek 
bu zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu anlatıyor. Bu olanaklar sayesinde 
Huysmans gibi bir dosta “özgürce gidip geldiğini”17 söylerken de yararlandığı üniversite 
ve Fransız Ulusal Kütüphanesine gönderme yaptığını anlıyoruz.

I. bölümün 2. alt bölümünde François’nın doktora sonrasında Paris III üniversitesine 
atandığını anlatırken, kendisiyle ilgili kimi gözlemlerini paylaşıyor. Bir yükseköğretim 
kurumunda çalışıyor olmasına karşın öğretme konusunda en küçük bir yeteneğinin olma-
dığını, bu meslekte geçirmiş olduğu (2007-2022 arasındaki) on beş yılın bu durumu pe-
kiştirdiğini vurguluyor. Ancak bu başarısızlığın yalnızca kendi yeteneksizlikleriyle ilgili 
olmadığını, bunun daha çok “başkalarına bilgi aktarmanın tümden olanaksız olmasın-
dan”18 kaynaklandığını belirtiyor. Aynı bölümün 3. Alt bölümünde de Profesör kadrosuna 
atanmasını sağlayan meslek yaşamında yayınladığı tek çalışma olan Vertiges des néo-
logismes19’den söz ediyor. Çalışma Huysmans’ın dili kullanma gücü ve çok geniş sözcük 
dağarcığı ile ilgilidir. Huysmans’ın yapıtlarında bulunan sözlüklerde bulunmayan sözcük 
ve kavramların yazar tarafından türetilmiş yeni sözcükler olmadığını, bunların daha çok 
“bir takım sanat birliklerinin kendi alanlarıyla ilgili terimlerinden ödünç aldığı çok sey-
rek kullanılan ya da kimi bölge ağızlarında yaşayan sözcükler olduğunu”20 belirtiyor. Bu 
bölümde Huysmans’ın doğalcılığı konusunu da söz konusu ederek, onun Emile Zola ile 
tartışmalarını anımsatıyor:

Huysmans, tezim olduğu için biliyorum, sonuna dek bir doğalcı kaldı, halkın gerçek 
konuşma biçimini romana aktarmak için. Gençliğinde Zola’nın Médan’daki evin-
deki akşam toplantılarına katılırdı, hatta bundan dolayı da bir anlamda sosyalist 
kaldı, solculuğa karşı giderek büyüyen horgörüsü öteden beri anamalcılığa, paraya 
ve kentsoylu değerlerle ilişkili her şeye karşı olan tiksintisini hiç azaltmadı, kısaca-
sı Hristiyan doğalcılığın tek örneğiydi, (…).21         
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II. bölümün ilk alt bölümünde, anlatıcı François, yayınladığı ilk kitabından sonra, 
yavaş yavaş Huysmans konusunda Onkozuncu Yüzyılcılar Gazetesi’ne ve ender de olsa 
le Magazine Littéraire’e kısa yazılar yazmaya başladığını anlatarak Huysmans’ın önemli 
yapıtlarıyla ilgili bilgiler veriyor. A Rebours (1884)22’un çok güçlü bir roman olduğu-
nu, ancak daha sonra yazdığı En Rade (1887)’ın düş kırıklığı yaratan bir roman, Là-bas 
(1891)’nın Huysmans’ın doğalcılıktan uzaklaştığı bir roman, En Route (1895), La Cat-
hédrale (1898) ve L’Oblat (1903) adlı romanlarını da Katolikliğe geçme anlatıları oldu-
ğunu belirtiyor. Bu bölümün yedinci alt bölümünde En Ménage (1881) adlı romanından 
bir alıntı yaparak, André ile Jeanne adlı yaşlı çiftin aile yaşamını anlatan bu romanın üze-
rinde bıraktığı etkiyi aktarıyor. Daha sonraki alt bölümde de Huysmans’ın Bruxelles’de 
yayınladığı ilk romanı Marthe’ı anlatarak, bu iki romandaki temel izleğin Huysmans’ın 
femme pot-au-feu (ev kadını) arayışını dile getiriyor.    

Yazınsal geri-sapım ekseninde yer alan anlatıcı roman kişisi François’nın söylemi 
Huysmans ve romanlarıyla sınırlı değildir. Başta 19. Yüzyıl Fransız yazarları olmak üzere 
daha sonraki yüzyıl yazarlarına da göndermeler yapmaktadır. Yazın üzerine olan söylem-
leri özellikle üniversite ortamında ondokuzuncu yüzyılcı uzmanlar arasında yapılan tar-
tışmaları da yansıtmaktadır. Bir oluntuda Bloy uzmanı olan roman kişisi Godefroy Lem-
pereur’in 19. ve 20. yüzyıllar Fransız yazını konusunda anlatımlarını; başka bir oluntuda 
André Breton’un Huysmans’ın mizah anlayışını aktaran alıntıları, başka oluntularda da 
Charles Péguy’in Ève adlı şiirinden dizeler okuyoruz. Bu nedenle Soumission’un anlatısı 
tek bu eksen üzerinden okunduğu zaman Joris-Karl Huysmans’ın yaşamı ve yapıtlarını 
yansıtan bir roman olduğu izlenimini ediniyoruz.  

Sonuç 
Michel Houellebecq’in Soumission adlı romanından hareketle yapmaya çalıştığımız 

çözümlerin ortaya koyduğu öğeler yazarın bir romanın olabildiğince çeşitli alt türleri ve 
değişik söylem biçimlerini içermesi gerektiği roman anlayışını doğrulamaktadır. Gerçek-
ten de öteki romanlarında olduğu gibi, Soumission’da önceleme, yolculuk, kösnül ilişki-
ler işleyen alt türleri geleneksel romanla belli bir strateji içinde birleştirildiğini görüyo-
ruz. Çalışmamızın giriş bölümünde belirttiğimiz gibi, romanın genel olarak çok sesli bir 
yapıya sahip olduğu, işlenen izleklere ve seçilen kişilerin özelliklerine göre çok değişik 
söylem türlerini içerebildiği anlaşılmaktadır. Ancak romanın içine giren bütün bu değiş-
kelerin ne romanın biçimini, ne de değişik söylemlerin alışagelmiş birlikteliğini boz-
maktadır. Bu durumda Michel Houellebecq’in yaptığı şeyi yöntemlerini özetlediğimiz 
dönüştürme işlemleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Soumission’la ilgili 
yapabileceğimiz diğer bir saptama da, bu romanı oluşturan bölümlerin, alt bölümlerin, 
hatta oluntuların, yazarın ulaşmayı istediği roman ülküsüne uygun olarak, birbirlerinden 
farklı okunabilmesidir.

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 197-206



205

NOTLAR
1 Bu makale 26 - 27 Nisan 2018 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız 

Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Ankara’da, XIII. Ulusal Frankofoni Kongresi’nde sözlü 
sunulan bildirinin genişletilmiş biçimidir. 

2 Bu çözümleme Robert Dion ile Elisabeht Haghebaert’in Houellebecq’in 2001 yılı öncesinde 
yayınlanmış yapıtları, özellikle de Les Particules élémentaires (Temel Parçacıklar)’, üzerine 
2001 ortaklaşa yazdıkları makaleden esinlenmiştir.

3 Houellebecq, Michel, Rester Vivant-Méthode, s. 51 
4 Houellebecq, Michel, Interventions, s.40
5 Bkz. Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique et Théorie du roman (1978) ve Esthétique de la création 

verbale (1984).
6 Bkz. Kristeva, Julia, Séméiotkiè. Recherches pour une sémanalyse 1969.
7 Nathalie, Piegay-Gros, Introduction à l’intertextualité, s. 27
8 Les Particules élémentaires Osman Senemoğlu tarafından Temel Parçacıklar adıyla Türkçeye 

çevrilmiştir (Doğan Kitap, İstanbul 1999).
9 La Carte et le Territoire Orçun Türkay tarafından Harita ve Topraklar adıyla Türkçeye çevril-

miştir. (Can Yayınları, İstanbul 2012)
10 Anlatıcı roman kişisinin kimliği yalnızca önadı (François), yaşı (44) ve mesleği (Paris III. Üni-

versitesi’nde çağdaş yazın Doçenti) ile belirlenmiştir.
11 Eigeldinger, Marc, Mythologie et Intertextualité, s.16 
12 Houellebecq, Michel, Soumission, p. 9 (Sayfa numaraları romanın Flammarion yayınlarında 

çıkan e-kitaba göre verilmiş olup romandan yapılan alıntıların Türkçeye çevirisi tarafımızdan 
yapılmıştır.

13 Bu roman Joris-Karl Huysmans’ın doğalcılıktan katolik gizemciliğine evirilme sürecinin üç 
romanından birisidir. Öteki ikisi La Cathédrale (1898) ve L’Oblat (1901)’dır.    

14 Houellebecq, Michel, Soumission, s. 9
15 A.g.y., s. 10 
16 A.g.y., s. 12
17 A.g.y., s. 12
18 A.g.y., s. 13
19 Vertiges des néologismes (Yeni türetilmiş sözcüklerin karmaşaları) Joris-Karl Huysmans’ın an-

latılarında sıkla başvurduğu ve çoğu zaman anlaşılmayan yeni türetilmiş sözcüklere gönderme 
yapan kurgusal bir yapıt adı.  

20 A.g.y., ss. 23-24
21 A.g.y., s.24
22 Bu roman Tersine başlığı ile Tahsin Yücel tarafından Türkçeye çevrilmiştir. (KYK, İstanbul 

2003).
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