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21. YÜZYIL FRANSIZ EDEBİYATINDA SOSYAL DENEY 
ÖRNEĞİ OLARAK YAZIN VE ERIC CHAUVIER’NIN 

ANTHROPOLOGIE ADLI ROMANI*

Gülser ÇETİN**

L’ÉCRITURE COMME TRAVAIL DE LABORATOIRE : ÉTUDE DE 
L’ANTHROPOLOGIE D’ÉRIC CHAUVIER

Le roman français du XXIe siècle se caractérise par de nouvelles tendances que l’on pourrait observer 
et constater dans les romans d’Éric Chauvier, auteur du roman intitulé Anthropologie. Ce roman est 
l’illustration d’une écriture se voulant être réédifiée en laboratoire de recherches en sciences humaines 
et sociales. Cette œuvre-projet de recherches anthropologiques use des méthodes scientifiques, telles 
que l’étude de cas, l’enquête, le travail sur le terrain, le recensement et le traitement des données 
collectées… Mais surtout, c’est l’histoire d’une recherche sémiologique et relationnelle d’un cas-
limite qui ne figure même pas dans les codes sociaux : la mendicité. En fait le narrateur essaie 
d’apprendre plus sur celle qui joue le jeu des présence-absence. Il veut en savoir plus sur les trous 
noirs des disparitions d’où il ne parvient que de reflets apparus momentanément, le temps qu’une 
mendiante approche un véhicule et qu’elle joue son rôle de visible/invisible ou d’audible/inaudible et 
que de lointains souvenirs imprécis se faufilent à travers des couches épaisses de traités et d’études en 
sociologies académique et spontanée.  Nous avons étudié ce roman du point de vue de la Sémiologie 
de Pierre Guiraud et dans la perspective de la typologie des discours établie par Tzvetan Todorov. Nous 
avons étudié le caractère spécifique de cette écriture qui use des deux types de discours : explicite et 
autonome, d’un côté et de celui qui se réfère constamment à sa situation d’énonciation, de l’autre. 
L’étude du cas sociologique de la mendiante pose certains problèmes anthropologiques. Le manque, 
de tous types de signes d’identité et l’absence dans l’aire sociale sont compensés par la fiction bâtie 
sur les perceptions subjectives du narrateur ainsi que sur les expériences et intuitions des collègues et 
chercheurs notoires. L’intérêt d’un tel travail sera le jeu des conjectures et l’effort de donner le statut 
d’un être social à une étrangère qui avait occupé une zone non-piétonne pour faire la manche, une 
activité, en plus, qui rend impossible toute forme d’échange humain.
Mots-clés : le roman français du XXIe siècle, Eric Chauvier, Anthropologie, Pierre Guiraud, 
communication sociale, codes sociaux, signes d’identité, discours

NOVEL WRITING AS A SOCIAL SCIENCE LABORATORY EXPERIENCE:                
CASE STUDY OF ERIC CHAUVIER’S ANTHROPOLOGIE

The French novel of the XXI.st century is characterized by new trends that can be observed in the 
novel of Éric Chauvier entitled Anthropology. This novel is an example of the writing reshaped in 
human and social sciences research laboratory work. This writing has the features of a scientific 
work-project on the life of the fragile beings. The author uses scientific methods such as case study, 
investigation, fieldwork, inventorying and processing the collected data. In fact, it’s the story of the 
researcher who is looking for a borderline woman met at the crossroads, so that he can study the 
case of a begger through the perspectives of semiotics and communication theory. Begging does not 
even appear in the register of social codes. Actually, the narrator is trying to learn more about this 
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foreigner who has her own game strategy of presence and absence. He tries to find the reason why 
and how this woman disappeared. The narrator attempts to clarify some unknown moments when 
the begger approaches the vehicles, plays her role of visible/invisible being or audible/inaudible. 
But the narrator is also obsessed with the memories of the past, that reach him through the academic 
and “spontaneous” sociologies. We studied this novel from the perspective of the Semiotics of 
Pierre Guiraud and Tzvetan Todorov’s typology of the discourse. We studied the specific character 
of the novel which is based on two types of discourse. The first one is explicit and autonomous 
and the other one constantly refers on its enunciation. The sociological case of the bagger woman 
presents some anthropological problems. The lack of any type of identity signs characterizes this 
marginalized woman. She is also nobody in the social area. The blindness surrounding this woman 
is compensated by creating a fiction using the subjective perceptions of the narrator as well as the 
notes and imagination of the colleagues and notorious researchers. The interest of this work could 
be the conjecture game as well as the effort to give a status of social being to a begger woman, 
without forgetting the fact that what she does excludes any form of human communication. 
Keywords: French novel of the XXIst. century, Éric Chauvier, Anthropology, Pierre Guiraud, so-
cializing, social codes, identity signs, speech

21 yüzyıl Fransız romanında belirgin bazı yeni eğilimler gözlemlenir. Günümüz 
Fransız romanında sosyal bilimsel yöntemlerin uygulandığı sosyal araştırma tarzı romanlar 
dikkati çeker. Leslie Kaplan, Nathalie Kuperman, Maylis de Kerangal, Gaëlle Bantegnie, 
Marc Augé ya da Éric Chauvier gibi Fransız yazarlar, yapıtlarında sosyal gerçek, kişilerin 
davranışları ve ruhsal süreçleriyle ilgili yaptıkları gözlemleri; sosyal bilimlerde kullanılan 
araştırma yöntemleriyle incelerler. Dolayısıyla bu tarz romanlar da birer anket çalışması, 
ailenin sosyolojisi ya da kişinin etnolojisi üzerine yapılan bir çalışma plânını andırır; veya 
bu tarz romanların, birer araştırma projesine dönüştüğünü görürürüz.  Éric Chauvier’nin 
Anthropologie adlı romanı, aslında öznel bir yaşam bilim denemesidir.  Éric Chauvier, 
sosyal, toplumsal ve kamusal alanda tanımlanmış mesleki kimlikleriyle günlük sosyal 
hayatın içinde faaliyet gösteren kişilerin yanı sıra, içlerinde ama onlara rağmen, sosyal 
gösterge yoksunu tanımsız kimseler ve hiçbir sosyal protokolde yer verilmeyen, bu yüzden 
marjinal kabul edilenler arasından bir dilenci kadın figürü üzerine antropolojik araştırma 
yürütür. Başka bir deyişle yazar, kamusal alanda temsil edilmeyen, sosyal mekanların 
içinde faaliyetleri yasal sayılmayan dolayısıyla diğer sosyal aktörlerden farklı olarak 
görünürlüğü ve kabul görmüş özel işaretleri de bulunmayan yani onaylanmayan, sadece 
toplumun merhametine sığınarak kendisine yer edinebilecek bir figür, Anthropologie adlı 
romanın icat edilmeye çalışılan biliminin inceleme vakasıdır.

21 yüzyıl Fransız edebiyatının nasıl geliştiğini anlamak açısından Éric Chauvier’nin 
yapıtlarını incelemek önemlidir1. Fransız romancının yazın tarzı saha araştırması 
yöntemleriyle yapılan çalışmaları andırır. Fakat bilindiği şekliyle plânlanmış sosyal 
deneyin aşamalarıyla gözlemlenmesi sonrasında ise tespitlere yer verilmesi gibi bir 
kuram geliştirme çabası söz konusu değil. Yazar, kuramsal alana el atma ya da var 
olan teorik bilgiyi örneklendirme beklentisini boşa çıkarır. Bunun yerine ilginç ve 
yepyeni bir edimsel göstergebilimi anlayışıyla kurgulanan hikâye sunar. Trafiğin 
yoğun aktığı bir kavşakta dilenen yabancı bir kızın beden dili, yaklaşımı, para isteme 
şekli, yüz ifadesi ve ses tonu, sürücülerden biri olan anlatıcının dikkatini ve ilgisini 
çeker. Öyle ki, anlatıcı, tahminen Doğu Avrupa’dan dilencilik yapmak için Fransa’ya 
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gelmiş genç kadını diğer arkadaşlarına da göstermek için şehir trafiğinin kalabalık 
olan kavşağına özellikle getirir. Dahası, arkadaşlarıyla bu genç kız hakkında konuşma 
ihtiyacı hisseder. Her ne kadar kendisi de tuhaf bir izlenime kapılmış olduğunun 
farkında olsa da konuşmalar psikanaliz amaçlı yapılmıyor. Anlatıcı, kapıldığı ve 
etkisinde kaldığı tuhaf hissi anlayabilmek için Pierre Guiraud’nun göstergebilimsel 
yaklaşımını andıran bir anlama ve anlamlandırma çabasına girişir. Kendisinden söz 
etmediği halde anlatıcı, hareketlerini gözlemlediği dilencinin temas ve iletişim 
kurma biçimlerini Pierre Guiraud’nun yazarı olduğu La Sémiologie kuramı mantığı 
ve kavramlarıyla anlamlandırıp bir sosyal varlık canlandırmayı başarır. Anlatıcının 
bir yabancı kadına üstelik de dilenci olan birine sosyal varlık statüsü kazandırma 
çabası, yapıtın ana temasını oluşturur. Geleneksel toplumsal protokolde dilenciler 
dışlandıkları halde anlatıcı, kadın dilenciyi bir muhatap olarak görür ve kendisiyle 
kurulan iletişimi ciddiyetle ve özenle para verme-alma anlamında sürdürür. Ancak 
genç dilenci kız ortadan kaybolur ve anlatıcı onu daha çok merak etmeye başlar. Bu 
aşamadan sonra hikâye ve olay örgüsü, kayıp birinin iznin sürdürülmesi şeklinde 
gelişir. Bu bakımdan roman, Patrick Modiano’nun Dora Bruder adlı romanını andırır. 
Anlatıcının kendisi, doğrudan Patrick Modiano’ya ve sözü edilen romanına atıfta 
bulunur. Gerçekten de Éric Chauvier’nin anlatıcısı, Patrick Modiano’nun romanında 
olduğu gibi yaşamöyküsü yazılmak istenen genç kadınla ilgili sağlam ve kesin bilgilere 
ulaşmak için çabalar. Ancak, ulaşılan bilgiler anlatıcının kafasındaki sorulara cevap 
verebilmek için yetersiz kalır. Ne yapılırsa yapılsın merak edilen genç kız gizemiyle 
ve sırlarıyla ortadan kaybolmuştur. Gerek Patrick Modiano’nun romanındaki anlatıcı, 
gerekse Éric Chauvier’nin anlatıcısı, kapıldıkları tuhaf hislerini anlamaya çalışırlar. 
Bu bakımdan Pierre Guiraud’nun kimlik ve aidiyet göstergeleri (signes d’identité) ve 
sosyal kodlar (codes sociaux) olarak kavramsallaştırdığı önermeleri doğrultusunda  
romanı incelemek, 21 yüzyıl Fransız romanında yeni akım ve eğilimleri anlamak 
açısından yararlı olabilir. Bunun yanı sıra, kendisi ayrı bir dil olan okuduğumuz yazılı 
metin, Todorov’un söylem tipolojisi çalışmasına dayanarak özelliklerini anlamaya ve 
açıklamaya çalışacagız.

Éric Chauvier’nin anlatıcısı, söze “bilmiyorum” diyerek başlıyor. “Hâlâ hayatta mı 
bilmiyorum. Nasıl ortadan kayboldu, bilmiyorum2” 3

Fransız anlam biliminde modal fiillerden birisi olan savoir/bilmek aynı zamanda 
metinsel göstergebiliminde kişinin varlık biçimini ifade eden eylem türlerindendir: 
hedefine ulaşmak için yeterli bilgiye sahip olma/olmama durumlarını anlatır. İncelediğimiz 
romanın ilk satırlarında bilgiden yoksun, veriye ulaşamama halleri tasvir edilmiştir. 
Anlatıcı, kayıp bir kadını aradığını, kendisiyle ilgili her türlü izi araştırdığını dile getirir. 
İşi zorlaştıran kısmı, herhangi bir kaydın olmayışı. Kayıp kadını ilginç kılan şey ise, 
kendisini görenlerin onunla konuşmaktan çekinmesi, konuşanların ise kadına bakmadan 
konuşmayı yeğlemesidir. Bu durumda tanık bulmak zorlaşır.

Aslında anlatıcının hikâyesini merak ettiği ve anlatmak istediği kadınla ilgili verdiği 
tek bilgi, kayıp olması, ortada olmayışı ve görülememesi. Romanın ilk açılış sahnesinde 
kayıp bir kadını arayan ve onun ortadan neden kaybolduğunu merak eden ve hangi 
şartlarda göründüğü yerden ayrıldığını araştıran bir anlatıcı çıkar karşımıza. Kayıp 
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kadınla ilgili en önemli ipucu ise kendisini görenlerin onunla konuşmaması, konuşanların 
ise görmemesi. Dolayısıyla muhatap olunmak istenip de kendisine ulaşılamayan dilenci 
kadın portresi betimlemek yerine yazar, toplumsal iletişim protokolünde ya görülmeyen 
ya da konuşulmayan varlığı onaylanmayan, bundan dolayı problemli gibi görünen birinin 
antropolojik ve göstergebilimsel tahlilini sunmayı yeğlemiştir. 

Roman karakterlerinin diğer bir varlık şeklini ifade etmeye yarayan istek ve arzu 
motifi, Éric Chauvier’nin romanında güçlü bir anlatım öğesidir. Ancak, bu hikâyede 
istekleri olan kişi, anlatıcının kendisidir. Éric Chauvier’nin anlatıcısı, kayıp dilenci 
kızın kim olduğunu bulmak, nereden geldiğini ve adının ne olduğunu öğrenmek ister. 
Böylece anlatıcının kafasında bir araştırma fikri oluşur. Bunun için dilenci kızın yerine 
gelen diğer dilencelerle konuşmaya çalışır, ancak Romanların (les Roms) kendisine pek 
yardımcı olmaya niyetlerinin olmadığını anlar. Bu durum saha araştırmasını zorlaştırır, 
çünkü doğrudan veri elde etme çabaları sonuçsuz kalır. Dolayısıyla somut verileri 
değerlendirmek yerine öznel algılara önem verilir. Gerçekten de roman başlığının 
yarattığı bilimsellik beklentisi, metnin öznel dil ve söylemiyle boşa çıkar. Okurun 
nesnel dil, genel kuram ve onu destekleyecek örneklem beklentisi pek karşılanmaz. 
Bunun yerine sözcelem (situation d’énonciation) odaklı bir söylem türünün anlatıya 
egemen olduğunu anlarız. 

Daha önce de belirtildiği gibi, yapılmasını güçlü bir arzunun teşvik ettiği araştırma, 
dolayısıyla da romandaki hikâye, veri yokluğunun saptanmasıyla başlar. Roman, bir 
antropoloji araştırması romanı nasıl yazılır sorusunu düşündürür. Éric Chauvier’nin 
anlatısı, ilk temel ipuçlarını birleştirme çabalarına odaklanır. Ancak ortaya çıkan araştırma 
sonuçları, bilimsel sonuçlara ulaştırmaktan çok benzer kaderi paylaşanların hayatıyla 
ilgili varsayımlara yöneltir anlatıcıyı. Başka bir deyişle bilimsel yolla anlama çabalarına 
ve başvurduğu diğer sosyal bilimcilerin fikirleri ve kuramsal öngörüleri, kendi anılarının 
ve düşlerinin anlatımıyla farklı bir kurgusal nitelik kazanır.

Araştırmacı, anlatıcının kendisidir. Anlatıcı, bilimsel araştırmaya girişmeden önce  
dilenci kadının ortadan kaybolmasında kendisinin payı olup olmadığını sorgular, aynı 
şekilde sorumluları bulmaya çalışır. Anlatıcı, kendisinin de sorumluluk payının olduğunu 
düşünür.

Kaybolduktan sonra daha yakından tanımaya çalıştığı kadının izini süren anlatıcı, 
somut işaretlere ulaşamaz ve dilencilerle ilgili çalışan sosyal görevli ve araştırmacılarla 
temasa geçer. Aldığı her yanıt ise, Romanlarla (les Roms) ve dilencilik yapanlarla ilgili 
genelleyici ve istatiksel niteliktedir. Aynı zamanda anlatıcı, bilgisine başvurduğu sosyal 
uzmanların da yaptıkları işle ne kadar ilgili olduklarıyla da igileniyor. Dilenci kızın ne 
adı, soyadı öğrenilebiliyor ne de geldiği ülke konusu netlik kazanıyor. Anlatıcı aradığı 
kişiyi bulamıyor, fakat her halinden yabancı ülkeden geldiği belli olan bu dilenci kadının 
sahnelediği görüntünün kendisine yaşattığı tanıdık bir kimse hissini kaybetmiyor; ve bu 
hissin nereden kaynaklandığı anlamak, neleri çağrıştırdığını sorgulamak ve hangi anıların 
su yüzüne çıkmaya çalıştığını bulmak antropoloji araştırmacısı için önemli bir şeydir. 
Özetle, tıpkı Patrick Modiano’nun Dora Bruder adlı romanında olduğu gibi soruşturulan 
kayıp kadının hikâyesinden çok soruşturmanın kendisi bir serüven haline gelir Éric 
Chauvier’nin romanında.
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Aslında hikâye ilerlerken olayın başında araştırmak ve soruşturmak üzere yola çıkan 
anlatıcı, kendisine ulaşmanın zor olduğunu anladığında kayıp dilenci kızla ilgili tutulmuş 
kayıtlara ulaşmak ister. Bu aşamadan sonra araştırmanın yöntemi netleşir. Araştırmacı 
romancı yazar tanıklık edebilecek ya da uzmanlığına baş vurabileceği bir çok kişiyle 
görüşür ve bazı konuşmaları kaydeder. Tanıkların verdiği ya da daha doğrusu veremediği 
bilgiler ve uzmanların yorumları, bir yandan araştırmanın bulguları olarak sunulurken 
bir yandan da yazınsal çalışmanın malzemesini oluşturur. Araştırmanın sonucunda 
elde edilen bilgi sözlü aktarılan bilgidir. Yazılı hiçbir kayıt bulunamaz, hiçbir veriye 
ulaşılamaz.  Sözlü tanıklıklar ise ham haliyle aktarılmış, ona anlam vermek ve biçem 
kazandırmak ise verilen söz ve yaratılan bir beklenti olarak kalmıştır. 

Fransız göstergebilimci Pierre Guiraud, oyun ve temsilleri, bir çeşit sosyal kod 
(codes sociaux) olarak ele alır. Oyunlar, toplumsal yaşamı taklit eder. Geniş anlamda 
oyun, rol ve temsiller, kendilerine özgü iletişimsel göstergeler sistemi oluştururlar.4  
Aslında Amerikalı psikiyatr Dr Eric Berne5’e göre, insanların sosyal davranışları bir çeşit 
oyundur. Oyun ise “ilişkiler sistemidir”.

Éric Chauvier’nin anlatıcısı, gizemli bulduğu dilenci kadının Doğu Avrupalı 
olduğunu tahmin ediyor. Anlatıcı, dilenci kadının araba sürücüleriyle kurduğu teması, 
beklenti ve isteğini ifade etme şeklini dikkatli bir biçimde gözlemliyor. Anlatıcı, dilenci 
kadının sürücülerin merhamet duygusunu uyandırma amaçlı, bilinçli bir takım jest ve 
hareketlerde bulunduğunu anlar. Anlatıcı, dilenci kadının hareketlerini belli bir strateji 
dahilinde belirlendiğini gözlemler. Her bir sürücüye aynı şekilde yaklaşır: Gülümseyerek 
selâm verir  ve bunu her defasında bir oyun oynar gibi tekrar eder. “Bu kızın oyunadığı 
rol, sahnelediği temsilin ona dayattığı  temkinli tutum, bana uzak durmasını gerektiriyor, 
bu ise oyun ilkesine  ters ve aramızda en ufak bir düello ihtimalini dahi ortadan kaldıran 
bir durum”6 Bu tarz bir oyun aslında amacı ve kuralları gereği bir şey dilenmenin dışında, 
insanlarla başka türlü bir iletişimi olanaksız kılıyor. 

Aktarılan sahne bir çeşit temsil ve oyun olarak yansıtılmış. Anlatıcı, dilenci kızın 
gözetlendiği mesafe, bulunduğu konum, başını eğmesi, elini uzatması, hareket hızı, 
ses, yüz ifadesi, mimik ve jestlerini, kısaca tüm hareketlerini dikkatli bir şekilde izler. 
Anlatıcı, tekrarlanan bu hareketlerin adeta rolünü icra eder gibi, oyununu oynar gibi 
yapıldığı sonucuna varır. Anlatıcı, dilenci kadının iyi düşünülmüş ve iyi hesaplanmış 
kendi stratejisinin olduğunu ve ona uygun davrandığını gözlemler. Bu ince stratejinin, 
para beklentisini en kısa yolla belli etmeye, çok da göze batmadan niyetinin anlaşılmasını 
sağlamaya yönelik olduğu anlaşılır. Éric Chauvier’nin anlatımında ilginç olan ise bir saha 
çalışmasını andırıyor olmasıdır.

Öte yandan, yabancı bir kadının sürücülere yaklaşması ve onlardan para beklentisini 
belli etmesi sahnesi, bir çeşit sosyal iletişim vaka incelemesi gibi aktarılmış, roman 
dili ise kuramsal dilin olanaklarından yararlanmış, farklı bir hal almıştır. Dahası, Éric 
Chauvier’nin anlatıcısı, hiçbir toplumsal kodlama sisteminde yer verilmemiş, marjinal bir 
aktör ve kabul görmemiş faaliyet türüne alan açma girişiminde bulunduğu söylenebilir. 
Ya değilse dilenci kadının davranışlarının proksemik (proxémique) ve kinesik (kinésique) 
boyutlarıyla ele alınması ve bilimsel ciddiyetle incelemesi, adeta kurallarını ortaya 
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çıkarırcasına bilimini yapması başka türlü nasıl açıklanabilir? Dilenci kadın, bilinçli 
bir iletişim stratejisi kurgulayan ve uygulayan birisi olarak gösterilmiş ve eylemleri 
hikâyeleştirilmiştir.

Anlatıcı, dilenci kızı inceledikçe, onda, kendisine tanıdık gelen bazı şeyler fark eder, 
fakat ne ortamın ne de bağlamın herhangi bir insani paylaşıma uygun olmadığını anlar. 
Birine dilenci rolü biçilen bir toplumsal ortamda ne tanışma ne de karşılıklı konuşma 
düşünülebilir. Bulunan mekân, “(…) burada, Quatre vents kavşağında…”7 trafiğin aktı-
ğı bir yer- tanımı gereği iletişim için değil ulaşım için düzenlenmiş olması bakımından 
insanların buluşması için uygun olmadığı açıktır. Şehir göstergebilimi açısından ana yol 
kavşağının, sosyalleşme mekânı olmadığı, insani teması çağırıştırmadığı anlaşılmaktadır. 
Bununla beraber, insani teması olanaksızlaştıran dilencinin bulunduğu yer ve ortamda 
anlatıcı, yabancı dilenci kadınla konuşma ihtimalini düşünmeye başlar. Bunun için şeh-
rin göstergebilimsel düzenine meydan okumayı göze almaya hazırdır. “algılara meydan 
okumak”8

Pierre Guiraud’nun tanımladığı toplumsal kodlama göstergelerinden ve oyunla-
rın toplumsal aktör ve yaşamları temsil etme kapasitesinden daha önce söz etmiştik. 
Toplumsal kodlamaların ve göstergelerinin sosyal grupların ve toplumun yapısına dair 
önemli ipuçları verir. Ancak Éric Chauvier’nin anlatıcısı, sadece yabancı dilenci kadının 
durumuyla ilgilenir. Durumunu inceledikçe de anlatıcı, dilenci kadını bir sosyal varlık 
olarak tescil ettirecek herhangi bir işaret ya da nişan bulmakta zorluk çeker. Dilenci kız, 
olumsuzluk ifade eden fiillerle tanımlanır. Adı ve soyadı bilinmiyor, herhangi bir meslek 
grubuna ait değil, herhangi bir toplumsal aidiyet işareti yok. Kendisiyle ilgili herhangi bir 
kayıt, veri ya da bilgi bulunmuyor. Yabancı dilenci kadının durumuyla ısrarlı bir biçimde 
ilgilenen anlatıcı, gözlemlerine antropolojik derinlik katar. Anlatıcı, dilenci kadının du-
rumunu çözümsüz kılan şeyin ne olduğunu bulur: Dilencilik sadece kalabalık ortamda 
yapılabilir, ama dilencinin aynı zamanda varlığını hissettirmemesi gerekir. Dilenciliğin 
yazılmamış kuralları gereği dilenci çok fazla dikkat çekmemeli. Dilencilik, antropolojik 
anlamda bir çeşit “postür oyunu”9 olduğu gösterilmiştir   

Antropolojik deney, sürecin gözlemlenmesi, yorumlanması ve betimlenmesi deneyi 
üç farklı uzman arkadaşıyla anlatıcı tekrarlar. Yol kavşağında dilenenler denek olmaya 
pek hevesli olmazlar, hatta anlatıcının tanışma ve konuşma girişimine alaycı bir biçimde 
yanıt verirler. Anlatıcı, Romanlar (les Roms) üzerine araştırmalar yapan akademisiyen 
arkadaşının da belirttiği gibi aralarına yabancı birini kolay kolay almazar. Sosyal de-
neyin yan etkisi ise alınan bazı beklenmedik sonuçlardan sonra ortaya çıkar. Araştırma 
projesinin denek olarak tanımladığı dilenciler, denek olmayı reddederler. Araştırmanın 
özne konumundaki yürütücüsü ve diğer sosyal bilimler uzmanları ise yabancı dilencileri 
tanımaya ve incelemeye çalışırken kendileri çalışmanın deneği olurlar. Dilenciler birer 
oyun stratejistine dönüşürken, araştırmacı ve diğer meslektaşları günlük yaşam olay ve 
olguların kuramcısı olurlar. Deneyimledikleri duyguları ise ellerindeki tek inandırıcı veri 
ve delilleri olur.  Anlatıcı, sahada incelemelerde bulunmak üzere yanında götürdüğü sos-
yolog ve antropolog arkadaşlarından, dilenci kadının faaliyet türünün bilimsel açıklama-
sını yapmalarını ve tanımlamalarını ister. Aldığı cevaplar, derin düşünülmüş bilimsel ce-
vaplardır mıdır? - beden diliyle verilen ilk tepkinin ardından, dilenciliğin bir iş kolu değil 
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bir faaliyet türü olarak tanımlanabileceği ortaya çıkar. Bir sonraki deneyde ise yapılan her 
işin ücretlendirilmesi gerektiği sonucuna varılır.10 Uzmanlığına ve bilgisine baş vurduğu 
antropolog ve sosyologların her biri dilenci kadının durumunu kendilernce tutarlı bilim-
sel yolla açıklamaya çalışırlar. 

Fakat bir yandan normal gündelik hayat kendi mecrasında akar: Anlatıcı, 
arkadaşlarıyla birlikte arabada, yoğun trafiğin içinde hareket halindedir ve belli bir 
yönde ilerler. Romanın yazınsal devinimi ilgi çekicidir: konusu bir proje, yöntemi 
deney olan bir antropolojik inceleme romanı örneğiyle karşı karşıyayız. Çok bilindik 
bir dilencilik durumunu toplumsal vaka olarak ele alan ve araştırmalarını kendini 
daha iyi anlamak için sürdüren araştırmacı, sözcüklerle gerçekçi roman kahramanı 
yaratmak yerine sosyal aktörlerin oyun teorisini yazmaya çalışan araştırmacı-anlatıcı 
figürü yaratır. Sosyal oyunların teorisini yaparcasına yazılmış bu romanda hem hikâye 
kurgulama hem de bilimsel söylemde bulunma çabaları dikkat çekicidir.     Böyle bir 
roman niçin yazılır? En olmayacak projeyi yürütmek için olabilir mi? Gerçekten de bir 
dilencinin yaklaşması ve bir şeyler istemesi normal olandır, ama anlatıcı- araştırmacı 
yazarın, dilencinin yanına  gitmek, tanışmak ve hatta konuşmak istemesi, bunu nasıl 
yapabileceğine kafa yorması, dilenci kadını her gördüğünde heyecanlanması, ilginç bir 
durumdur. Böyle birinin hikâyesi anlatılmaya değer. Anlatıcı, içinde bulunduğu tuhaf 
durumuna bilimsel bir açıklama getirmeye çalışır. Dilencilik ortamı, doğası itibarıyla 
iletişim ve sosyal etkileşime kapalıdır; ilke, kural ve teorisine aykırıdır. Bu rasyonel 
sonuç romancı araştırmacı anlatıcıyla ilgili başka türlü bir gerçeğe işaret eder. Kendisi, 
geçmişinin kara deliğinin yuttuğu fakat yabancı dilenci kadının kâh donuk, kâh parlayan 
gözlerinden yansıyan, uzak ve yabancı yerlerden gelen bir ışık yakalar. Bu tuhaf his 
romanın diline de yansır. Todorov’un11 tanımladığı, sözceleme devamlı atıfta bulunan bir 
söylem tarzı deneyimlenmiştir. Anlatıcının “akademik sosyoloji (sociologie académique) 
ile “spontane sosyoloji (sociologie spontanée)12” arasındaki fark üzerinde durması 
önemlidir. Éric Chauvier’nin Anthropologie adlı deneysel romanını anlamamız açısından 
yararını görüyoruz. Akademik sosyoloji, kişilerin yaşamöyküsüyle ilgilenmez, kişileri 
belli kategorilerde sınıflandırır. Oysa spontane sosyoloji, kişinin yaşamöyküsüne önem 
verir, çünkü öykünün devamı kurgulanabilir ve kişinin geleceği konusunda öngörüde 
bulunulabilir.13       

Sonuç olarak, 20. yüzyılın 80’li yıllarından itibaren Fransız edebiyatında, sıradan 
insanların gündelik yaşamı konu edildiğini, küçük insanların verdikleri büyük 
mücadelelerin kahramanlık hikâyelerinin anlatıldığını biliyoruz14.  Éric Chauvier 
ise olabilecek en kırılgan birinin- hem yabancı, hem kadın hem de geçimi insanların 
merhametine bağlı üstelik savunmasız birinin- varlığının ve yokluğunun nasıl yaşandığına 
odaklanmıştır. Bunun anlaşılmasının ve de anlatılmasının zorlukları var. Önyargıları 
aşabilmek için yazar, romanında antropolojik, iletişim teorisi ve göstergebilimsel kavram 
ve kurallarla aslında benzer sahnelere hepimizin tanık olduğu bir olguyu ele almayı 
yeğler. Fakat araştırılan kimsenin gerçek hikâyesi yerine araştırmacının yaşadıklarının 
hikâyesini okuyoruz. Bilimsel yöntemlerle yapılan saptamalar bilimsel kuram geliştirmek 
için kullanılmaz. Aksine, anlatıcının dili son derece özneldir, çünkü anlatımı kişisel 
izlenimlerini yansıtır.         
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