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                                    GİRİŞ 

 

Yazınsal yaratıcılık, diğer tüm sanat dallarında olduğu gibi yıllar boyunca, 

toplumsal dönüşüm ve değişimlerin etkisiyle, değişim ve dönüşüm geçirerek farklı 

anlayışlarla, farklı amaçlarla kitlelere ulaşmıştır. 

 

Başlangıçta azizlere yakılan türküleri, kralların, şövalyelerin destansı yaşam 

öykülerini konu olarak seçen yazar, giderek daha insana özgü ince, bireysel 

duygulara yer verir ve saray yaşamının aşklarını seçkin bir dille anlatır. Bir toplumsal 

çevrenin üyesi olan yazar bu çevrelerin ilişkiler ağını gözlemleyerek yapıtına diğer 

sosyal katmanları da ekler ve bazen yeren, bazen eğiten yapıtlara imza atar. Kimi kez 

mizah yapma yeteneğini öne çıkararak güldüren bir yapıt sunarken, kimi kez de 

yaşanan acılara kulak verir ve göz yaşartır, dahası, dehşete düşürür. 

 

Yapıt, çağına göre romantik veya gerçekçidir. Kimi zaman naturalisttir. Toplu 

kıyımların yaşandığı, şiddetin egemen olduğu savaş yıllarında bireysel/toplumsal 

bunalımın öyküsünü taşır okurlarına. 

 

Alışıldığı üzere tüm evrelerde, gerçek veya kurmaca, bir olayı, bir yaşantıyı 

yer ve zaman örgüsü içinde anlatır. Kahramanların kimler oldukları, nereden 

geldikleri, isimleri, fiziksel ve moral özellikleriyle belirtilir. 
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Anlatıcı, ya kahramanlardan biridir ya da üçüncü bir kişidir. Genelde herşeyi 

bilen gören bir anlatıcı, olayların görünmeyen nedenlerini ve bireylerin iç dünyalarını 

da dış olaylar kadar net bir açıklıkla gösterir. 

 

Okur, köşesinde rahat rahat oturup kendisine tüm ayrıntılarıyla sunulmuş 

olanları okurken, birden rahatı kaçar: Nathalie Sarraute, 1938 yılında “Tropismes” 

(Yönelmeler) adında, ismi gibi içeriği de ilginç bir roman yayımlar. Bu yeni bir 

yönelimin başlangıcıdır artık, hem Sarraute için hem de farklı zaman diliminde ve 

farklı coğrafyalarda aynı yolu izleyen bir grup yazar için. 

 

“Yeni Roman” adıyla izleyen yıllara damgasını vuracak olan bu oluşumun 

diğer yazınsal akımlardan farkı, bir bildiri ile başlamamış olması, bu nedenle bir 

öncü isimden de söz edilemeyecek olmasıdır. Önceleri postmodern roman olarak 

nitelendirilen bu yapıtlara imza atan yazarlar, 19. yüzyıl roman anlayışının değişmesi 

gerektiği ortak noktasından hareket etseler de, zaman ve mekan olarak birbirinden 

kopuk hareket etmişler ve herbiri kendi dünya görüşü ve sanat anlayışı doğrultusunda 

yapıt vermiştir. 

 

Bu yazar grubunun bir şefi olmamakla birlikte Alain Robbe-Grillet, kendi 

isteği dışında, çeşitli dergilerde çıkan yazıları nedeniyle grubun şefi olarak kabul 

edilmiştir. Yazarın bu gelenekselleşmiş değişim modeline tepkisine kulak verelim 

şimdi: 
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 “Eğer pek çok sayfada genellikle ‘Yeni Roman’ terimini kullanıyorsam bu ne 

bir okulu belirtmek içindir ne de bu alanda çalışmalar yapan yazarların oluşturduğu 

bir grubu göstermek içindir; bu sadece, romanı, bir bakıma insanı yeniden 

keşfetmeye kararlı yazarları kucaklayan basit bir çağrıdır. Onlar bilirler ki sistemli 

bir şekilde geçmiş biçimleri tekrarlama yalnızca boş ve saçma değil, zararlı da 

olabilir; sonuçta dünyada şimdiki gerçek durumumuzu görmezden gelmek, yarının 

dünyasını ve insanını gerçekleştirmede bizi engeller.”1  

 

Okurlar, böylece, yazılı kuralları olmayan ancak geleneksel olanı reddetmeye, 

yeni tatlar aramaya yönelik bir tarzı benimseyen ve aralarında romanlarından 

Degrés’yi inceleyeceğimiz Michel Butor’un da bulunduğu bir grup yazarın yapıtları 

aracılığıyla “Yeni Roman”la tanışırlar. 

 

Tez konusu olarak Michel Butor’un yapıtlarından  birini yeğlememizde  

O’nun  hem geleneksel hem de  postmodern  bir yazar olarak    algılanmasının    payı  

büyüktür elbette. Butor yazarlık yaşamının başlangıcında verdiği, Passage de Milan 

(l954), l’Emploi du Temps (l956), La Modification (l957) adlı yapıtlarında sergilediği 

ayrıntılı uzam betimlemeleri ve kahramanlarının kimliklerinin, zaman zaman, moral 

ve fiziksel özelliklerinin netlikle belirtilmesi, onların hedef oldukları veya neden 

oldukları olayları, belirli bir zaman dilimine yerleştirerek aktarmasıyla yeni gerçekçi 

bir yazar izlenimini bırakmaktadır. 

 

                                                
1 Robbe-Grillet, Alain, Pour un Nouveau Roman, Les Editions de Minuit Paris 1961, s.9. 
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Onun yazınsal yaratıdaki bu iki yönlülüğü yapıtlarının ve konularının 

zenginleşmesine, anlatım tekniğinin yetkinleşmesine katkı sağlamıştır. 

 

Yeni roman tarzında yapıtlara imza atan yazarlar arasından Butor gibi modern 

ve geleneksel yazın iç içeliğini başarıyla yansıtan bir yazarı öne çıkarmayı, O’nun 

roman ve deneme, anlatı türündeki yapıtları arasında bir yumuşak geçiş özelliği 

taşıyan kitabını (Dereceler) incelemeyi yeğleyerek romanın, gelenekselden moderne, 

yaptığı yolculuğun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşündük. Butor, Degrés 

isimli bu yapıtla roman yazmayı noktalamış ve bu kitabından yazarın Amerika 

betimlemesi Mobile isimli anlatısı doğmuştur.  

 

Degrés (Dereceler) başlığı Butor’un diğer romanları için seçtiği tüm başlıklar 

gibi çok anlam içermekte ve bir süreci, bir hiyerarşiyi, basamakları ve geçişi 

çağrıştırmaktadır. 

 

Michel Butor’un yapıtları zaman ve mekan değişkenlikleriyle, roman 

kişilerinin yoğunluğuyla, çok seslilikleriyle, kapsamlı oluşlarıyla şaşırtıcıdırlar. 

Anlatılan öyküler, ayrıntılı betimlemeler, zamanda ileri-geri kaymalar ve farklı 

görüşlerin araya girmesiyle bölünür. Anlatımda çizgisel bir doğru yoktur.Yapıtlar, 

okuru yoracak denli kopuktur. Yer yer anlam bulanıklığı sezilir. Çağdaş olanla 

geleneksel, düşsel olanla gerçek birbirine karışmıştır yapıtlarında. Roman kişilerinin 

çokluğu, zaman zaman da kimliksizliği bir anlaşmazlığa yol açar. 
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Benzer olayların, eş zamanlı hareketlerin yinelenmesi ile bir durağanlık etkisi 

yaratılırken, olayların farklı bakış açılarından anlatılması, anlatanın kimliği 

konusunda sıkıntıya düşürür okuru. 

 

Butor romanlarında yazınsal ve sanatsal birçok yapıta ve yaratıcılarına 

gönderme yaptığından okur bu bağlamda da çok seslilik ve kültür yoğunluğuyla karşı 

karşıyadır. Bütün bu açılardan en yoğun yapıtlarından biri Degrés’dir hiç kuşkusuz. 

Degrés yazarın estetik anlayışında çok sesliliğe daha belirgin bir geçişin habercisi 

olduğundan, bir başlangıcı, bir değişimi ifade eder. Degrés, Michel Butor’un eğitmen 

oluşunun doğal bir yansıması olarak yoğun bir okul programıdır, zengin bir 

kütüphanedir, farklı çağ ve ülkelerdeki olayları anlatan yapıtların buluşma alanıdır. 

 

Roman boyunca doyurucu, ilgi uyandıran bir olay anlatılmasa da, geri 

dönüşlerle kurgusal boyutta kapalı okul ortamından uzaklaşılıp yakın geçmişe ve 

çağlar ötesine, farklı uzamlara yolculuklara çıkılır uygulanan anlatım tekniğiyle. 

 

 

 

 

 

                       



 

 

 

                                 I. BÖLÜM 

 

YAZINSAL ÜRETİMDE DÖNÜŞÜM VE BUTOR’UN BU 

DÖNÜŞÜMDEKİ YERİ 

 

1.1. Geleneksel Roman’dan Yeni Roman’a 

 

Aziz yaşamlarını konu olarak seçen şarkılardan, şövalyelerin 

kahramanlıklarını, tutkularını anlatan destanlardan yola çıkarak gitgide 

zenginleştirilip  geliştirilen dizeler,  yalnızca  şarkı  olarak söylenmek yerine 

okunmak için düzyazıya dönüştürülür ve XV. yüzyıla  gelindiğinde bu evrimden  

“Roman” doğar. 

 

Roman, yüzyıllar boyunca değişim ve gelişim evresinde ne şiirin ne de 

tiyatronun ulaşabildiği bir okur kitlesine ulaşır. 

 

Romanın değişimi diğer bütün disiplinlerin değişimi gibi hep toplumun 

sosyal, siyasal, bilimsel ve teknik evrimine bağlı olmuş ve dönemin kültürel 
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değerlerinden beslenmiştir. Diğer sanat dallarında olduğu gibi toplumsal evrim 

romanın niteliğini belirlemiştir her zaman. 

 

 Hep bir öncekine tepkiden doğan yazınsal akımlar yaşamı algılayış ve 

anlatışlarına göre okullaşmışlardır. Her akım, içinde doğduğu koşulların sonucu 

döneminin “yeni”si olmuş ve kendi anlayışına uygun düşen tarzda gerçeği arama ve 

aktarmanın peşine düşmüştür:  

 

“Klasikler onun (gerçeğin) klasik olduğunu düşünüyorlardı, Romantikler 

romantik, Gerçeküstücüler onun gerçeküstü bir şey olduğunu savlarken Claudel, 

tanrısal yalınlık, Camus ise saçma bir şey diyordu ve sol siyasiler onun her şeyden 

önce iktisadi boyutuna dikkat çekerek sosyalizme doğru yol aldığını ileri 

sürüyorlardı. Herkes dünya gerçeğinden  kendi gördüğü biçimde bahsediyordu ama 

hiç kimse aynı biçimde görmüyordu olan biteni.”1 

 

Her yazın adamı, içinde doğduğu büyüdüğü ortam ve dönemin getirilerine 

kendi mizacına göre duyduğu tepkiyi, içselleştirdiği dünya ve insan yorumunu 

ekleyerek çeşitli yapıtlarda okur kitlesi ile paylaşır. XX. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren farklı bir söylem edebiyat eleştirmenlerinin yoğun ilgisini çeker. Başlangıçta 

çokça cesaret gösterilmese de Beckett 1938’de İngiltere’de Murphy’yi yayınlarken 

Nathalie Sarraute aynı tarihlerde Fransa’da Tropismes’i yayınlar2. Yazarlar kendi 

aralarında tanışmadıklarından karşılıklı bir etkiden söz etmek olası değildir. 1950-

1955 arası dönemde geleneksel olandan farklı birkaç yapıt çıkar birkaç yazardan. 

                                                
1 A.g.y. s.136.  
2 Bothorel, N. Dugert, F. Thoraval, J. Situation et structure du Nouvau Roman Bordas Paris 1976 s.3. 



 8 

Tam da bu aşamada Editions de Minuit adlı yayınevi geleneksel olana başkaldıran bu 

yazarları bir araya getirir ve artık bir gruptan söz etme fırsatı doğar. 

 

Bu grubun en üretken dönemi olan 1955-1960 arasında, yazarlar yapıtlarını 

adı geçen yayınevi aracılığıyla okurlarına ulaştırırlar ve 1960’a doğru yazarların 

karşı duruşlarına rağmen bir yazınsal okul görünümü kazanır. 1950-1960 yılları 

arasında Yeni Roman tarzında yapıt verenlerin sayısı ve yapıt sayısı önemli ölçüde 

artar: Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon, Claude 

Olier, Claude Mauriac, Marguerite Duras, bu alanda çeşitli yapıtlar yayınlamışlardır. 

 

Dönemin ünlü düşünürü Sartre’ın Nathalie Sarraute’un Portrait d’un inconnu 

adlı yapıtına yazdığı önsöz bu yeni hareketin yarattığı şoku anlatmak açısından 

anılmaya değerdir: 

 

“Günümüzde edebiyat dünyasının en tuhaf özelliklerinden biri şurada burada, 

capcanlı ve negatif yapıtların belirmesidir;  bunlara anti roman diyebiliriz. (…) 

Antiromanlarda roman görüntüsü ve çerçevesi var, aynı şekilde bunlar da uydurma 

kahramanların ve hikâyelerin yer aldığı hayal ürünü yapıtlardır. Ancak buradaki 

amaç daha ağır bir düşkırıklığı yaratmaktır: Bizzat romanı kullanarak roman türüne 

karşı çıkmak söz konusudur; romanı bir yandan inşa ederken bir yandan da 

gözlerimizin önünde yıkmaktır bu; kurulmayan, kurulamayan bir romanın romanını 

yazmaktır. (…) Bu tuhaf ve zorlukla sınıflandırılabilecek yapıtlar roman türünün 
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zayıflığını göstermez, sadece bir ‘kendi üzerine dönüp düşünme’ çağında 

yaşadığımızı ve romanın da kendi hakkında düşüncelere daldığını belirtir.”3 

 

Bu eleştiri aynı zamanda yeni romanın misyonunu da gözler önüne serer. 

 

1.2.Tanımlama 

 

Olumlu ya da olumsuz pek çok eleştiriye hedef olan Yeni Roman’ın, 

geleneksel romandan ayrılan yanlarını belirterek, yeni romanın ve yazarlarının daha 

iyi  anlaşılacağı düşüncesinde olmakla beraber geleneksel  romanın özelliklerini 

hatırlatmakta da yarar görmekteyiz.  

 

Geleneksel Roman’da: 

-Bir veya birden fazla kişinin yaşamı yapıtın temelini oluşturur. Okur, adeta 

kahramanlarla özdeşleşmeye ya da onlara tavır almaya çağrılır. 

-Daima bir öykü anlatılır. 

-Anlatıcı her şeye hakimdir ve onun bakış açısı ile görür bildirdikleriyle 

haberdar oluruz.  

-Yazar, bir  felsefeyi, bir düşünceyi taşıyan ve eğiten bir düşün adamıdır.  

-Roman bir kuramdır. Gerçek veya düşsel, bir tezi savunmaya çalışır. 

-Romanda anlatılan olay birbirini izleyen bir takvim zamanı diliminde geçer. 

                                                
3 Özcan, M. Emin, Nathalie Sarraute Bir Yabancının Portresi, Çağdaş Fransız Edebiyatı Seçkisi, 
Hazırlayan Tuna Ertem, T.C.  Kültür Bakanlığı Yay. Dünya Edebiyatı Eserleri Dizisi 63, Ankara 
2001, ss. 168-169. 
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-Olayın başlangıcı, süresi, sonu bellidir. Bu teknikte zaman süredizimsel ve 

çizgiseldir. Yazar olayları zamana göre düzenleyerek insan bilincindeki düşsel 

derinliği doldurur. 

 

Bütün bu düzenliliğe, bu yolunda gidişe, bu kurallar bütününe ya tümden ya 

da yer yer karşı duruşu simgeleyen Yeni Roman’da ise: 

-Roman kahramanı yoktur, ya da romanın temelini oluşturmaz. Bir 

özdeşleşmeden söz edilemez, okur sıkıntılı bir durumla karşı karşıyadır. Kahramanın 

egemenliği yerine nesnelerin varlığı hissedilir. Ancak Yeni Roman’ın gönülsüz 

kuramcısı Alain Robbe-Grillet, insan unsurunun yapıtlardan çıkarıldığı yolundaki 

eleştirilere yanıt verirken nesnelerin insandan ayrı düşünülemeyeceğini, nesnelerin 

varlığının insanın varlığı ile mümkün olabileceğini vurgular:  

 

“Yapıtlarımızda geleneksel anlamda kahraman ya da tipten söz 

edilmediğinden bundan, biraz da aceleyle artık romanda insana rastlanmayacağı 

sonucu çıkarıldı. Bunları okumak pek sıkıcı idi. İnsan her sayfada her satırda her 

kelimede vardır. Orada özenle betimlenmiş pek çok nesne olsa da her zaman ve her 

şeyden önce onları gören bir göz, tekrar gören bir niyet, özünü değiştiren bir coşku 

vardır. Bizim romanlarımızın nesneleri, gerçek veya düşsel, insanların algısı dışında 

var olamazlar; bunlar günlük yaşamımızdakilerle karşılaştırılabilir ve her an 

zihnimizi meşgul eden nesneler gibidirler.”4 

 

                                                
4 Robbe-Grillet, Alain, Pour un Nouveau Roman, Les Edition de Minuit, Paris 1961, ss. 116-117. 
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-Yeni Roman’da bir olay örgüsünden söz edilemez. Bazen önemsiz bir ayrıntı 

gibi bir olaya değinilir ancak o da yığınla tekrar, betimleme ve zamanda ileri-geri 

kaymalar arasında belirsizleşir. Bu niteliğiyle okuru rahatsız etme, dikkatini dağıtma 

gibi bir tehlikeyi de içermektedir. 

-Yazar okurla üretme konusunda işbirliği yapar ve onu üretim sürecine katar. 

-Yazarın önceden tasarlanmış bir düşüncesi yoktur, okura hiçbir şeyi 

dayatmaz tersine okuru yazılanlar hakkında yazınsal eleştiri yapmaya iter. 

-Roman, sınırları, kuralları önceden belirlenmiş bir tür değil bir araştırmadır 

artık. Bu nedenle Butor, romanı öykünün laboratuarı olarak nitelerken Alain Robbe-  

Grillet’nin bu konudaki düşünceleri de onu destekler türdendir: 

“… roman hiç de bir araç değil. Önceden tanımlanmış bir çalışma  amacıyla 

tasarlanmamıştır. Kendinden önce ya da kendisi dışında yaşananları sergilemeye, 

aktarmaya yaramaz. Roman açıklamaz, araştırır. Ve araştırdığı da bizzat kendisidir.”5 

 

- Zaman tutarsızdır, bölünmeye uğramıştır. Düşsel ve gerçek zamanları üst 

üste, yan yana kullanır yeni romancı. Zaman modern romanın başkişisi konumuna 

yükselmiştir adeta.  Roman, sinemanın anlatım tekniğine benzer teknikleri kullanır 

olmuştur: 

 

“Son yıllarda zamanın çağdaş romanın başlıca öğesi olduğunu çok yineledik. 

Proust ve Faulkner’den beri süredizimselliğin bozulması, geçmişe dönüşler öykünün 

düzenlenişinin, kuruluşunun temelini oluşturmuş gibi. Elbette sinemada da bu böyle, 

                                                
5 A.g.y  s.137. 
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bütün çağdaş sinema yapıtları insan belleği, onun belirsizlikleri, inatçılıkları, 

hüzünleri üzerine bir düşünce olur.”6 

 

Tüm bu özellikler dikkate alındığında Yeni Roman’ın geçmişi reddetme ve 

yeni bir biçim arama hareketi olduğu sonucuna varılabilir. Bu yeni tarz anlatım 

tekniği okur açısından güçlükler taşımaktadır: okuduğunu anlamamak ve 

anlatamamak. Geleneksel anlamda roman yazmak, bir öyküyü anlatabilmek yeteneği 

iken günümüzde bir öykü anlatmak neredeyse olası değildir. Butor, roman yazarı 

unvanına değer kişinin ancak çevresinde olan bitenden yeni bir yapı çıktığını fark 

etme yeteneğine sahip olan kişi olabileceğini ileri sürer: 

 

“Romancı çevredeki ögeler içinden bir yapının oluşmakta olduğunu gören ve 

bu yapıyı izleyen, herkesçe okunabilir duruma gelenedek onu geliştiren, 

yetkinleştiren, inceleyen kişidir.”7 

 

1.3 Butor’un Estetik Anlayışı  

 

Butor, rotasını yazın dünyasına çevirinceye dek içine doğduğu koşulların ve 

yakın/uzak ilişkilerinin etkisiyle, plastik sanatlardan müziğe, felsefeden matematiğe 

pek çok alana ilgi duymuş ve fiziksel olarak da bu alanlarda yer almıştır. Estetik 

kimliğinin belirlenmesinde ağırlıklı olarak baba ve baba çevresi etkisinden söz 

edilebilir: 

 

                                                
6 A.g.y  s.130. 
7 Michel Butor Essais sur le roman, Les Editions de Minuit, Paris 1960, s.47. 
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“14.09.1926’da Fransa’nın kuzeyinde Mons-en-Baroeul’de doğan Michel 

Butor, 3 yaşında babası tarafından Paris’e götürülür. Demir yolları ticari tarifler baş 

denetçisi baba Emile Butor her şeyden önce sanatsal beğenileri olan biriydi ve 

Michel çocukluğu boyunca ve ergenlik döneminin ilk yıllarında, (…) gördüğü klasik 

geleneksel kültürden daha çok sanatsal problemlerin araştırılması üzerinde 

oyalanacaktır.”8 

 

S.N.C.F. de müfettiş olan babası Emile Butor aynı zamanda sanat aşığı bir 

ağaç oyma sanatçısıdır; oğluna titiz ve sabırlı bir çalışmayı da bu yeteneğiyle 

aşılamıştır. Ancak Michel’in beğenilerinde doğaldır ki bir farklılaşma daha erken 

yaşlarda kendini göstermiştir: 

 

“Çocukluğunda Michel Butor, pazarları pastel ve füzen çalışmaya babasının 

dostlarına giderdi. Kuşkusuz, Emile Butor özellikle Vuillard ile Empresyonistleri 

severken Michel şimdiden Picasso’ya ilgi duyuyordu. Grafik ve plastik sanatlara bu 

başlangıç, Passage de Milan ve Degrés’nin yazarının roman tekniğine getireceği 

eğilimleri anons ediyor gibiydi.”9 

 

Bu arada müziğe merakı nedeniyle 9 yaşında viyolonsel çalmaya başlar. 

Ancak 17 yaşında bu enstrümanın çalınmasındaki güçlükler nedeniyle bu alanda 

iddiasız olduğunu ve düşkırıklığı yaşadığını görmekteyiz. Bununla beraber müziğin 

üst üste koyma tekniğini kavramak için bir piyanist arkadaşının çalışmalarını 

incelemek üzere   derslerine katılır. 

                                                
8 Albérès R. M., Michel Butor, classique du XXe  siècle, Edition Universitaires, Paris 1964, s.44. 
9 A.g.y. s. 45. 
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Sanatla dolu bir yaşam süren Butor, gerek plastik sanatlarda gerekse müzikte 

uygulamada karşılaşılan güç ve sert kuralları 1954 yılından başlayarak, kuralları daha 

az belirli bir alana, roman alanına taşır. Bir roman yazmaya başladığında diğer 

sanatlarda tanıştığı kavramları, reçeteleri, hesapları, kuralları unutmaz ve bir 

tablonun oluşumundaki “altın oran”10ı ve müzikteki notaların uyumunu, bir gam 

içindeki seslerin yankılanmasını hatırda tutar: 

 

“Klasik müziği çok severim ve kitaplarımda müzikten ne kadar çok şey 

öğrendiğimi görmek son derece kolaydır; ama caz müziğinden de yararlanmaya 

çalıştım; orada dialogların ortaya çıkma biçiminden, enstrümanda dile getiriliş 

çalışmasından yararlanmaya çalıştım.”11 

 

Onun yazınsal  yelpazedeki dönemsel yeri, eğilimleri, eğitimi, etkileşimleri 

yazınsal sanatının ana karakterini belirler.  l8 yaşında ne ressam ne de müzisyen 

olmak istediğinin farkına varır ve bir meslek sahibi olmak için klasik yapıtları 

incelemek üzere l943 yılında üniversiteye girer. Kısa sürede yoğun edebi 

incelemelerden ve ortamdan sıkılan Michel Butor  aradığını felsefede bulacağını 

düşünerek Sartre’ın da etkisiyle Sarbonne’de l946 da felsefe eğitimine başlar. Gaston 

Barchelard ve Jean Wahl  isimli hocaların eğitiminden geçer ve aradığı şeyin bir 

mitoloji gibi işlenen yaşam, düşünce ve deneyim olduğunu görür, tıpkı müzikteki 

tonların, seslerin tekrarı ve üst üste yığılmalarının da bir mitoloji oluşturdukları gibi. 

                                                
10 Mahzar Aykut’un Soylu Resim Yolları adlı kitabında altın oranın bir matematik hesap olduğu ve 
1/1618 orantısı ile açıklandığı, resimde Leonardo da Vinci’den beri kullanıldığı ancak ilk kez 
Mısır’daki Keops Piramidi olmak üzere yapılarda kullanıldığı ve 4600 yılı aşkın bir zamandan beri 
bilindiği bildirilmektedir. 
11 Butor, Michel, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, çev. İsmail Yerguz. Y.K.Y. İst. 1996 s.195.   
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Plastik sanatlarda, müzikte, felsefi  düşüncede çağdaş yapıtlara ve çağdaş 

sanatçılara ilgi duyar ve bu etkilenmeleri de okurlarını şaşırtmak pahasına yazınsal 

alana taşır. 

 

Paris yoğun işgal altındayken felsefeye ilgi duyan Butor, felsefe profesörü 

olan dayısının ilişkilerinden yararlanarak yazınsal/düşünsel konuların yoğunlukla 

tartışıldığı toplantılara devam eder. Bu ilişkiler ağı içerisinde ünlü hocalardan, 

yazarlardan ve öğrencilerden oluşan gerçeküstücü gruba yakın hisseder kendisini.  

  

“… Sartre savaş öncesi dönemde de kitaplar yayımlamıştı, savaşın belli bir 

süresini Paris’te geçirmiş ve işgalin en civcivli zamanında, son derece güçlü, son 

derece cüretli yapıtlar olan Sinekler (Les Mouches) ve Gizli Oturum (Huit Clos) gibi 

oyunları oynatma cesaretini göstermiştir. İşgal sırasında o dönemde (…) Varlık ve 

Yokluk’u da (L’Etre et le Néant) yayımlamıştı. Kurtuluştan sonra herkes okunması 

hiç de kolay olmayan bu kitabı okumaya koyulur. (…) Hoşumuza gidiyordu çünkü o 

bir filozoftu. O bizleri filozof yaptı. (…) Ben kendi payıma ondan sonra felsefe 

öğrencisi oldum.”12 

 

Felsefe ile ilişkisi mesafeli bir biçimde sürerken Modern Sanat alanında 

çalışan arkadaşlar edinir. André Breton’un şiirinden, gerçeküstücü akımdan etkilenir. 

Savaş yıllarında da bir arayış içindedir. Yeni arkadaş çevresi, yeni düşünceler, yeni 

akımlar onu altüst eder: 

                                                
12 A.g.y. s.21. 
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“… sanki ikiye ayrılmış bir kafam vardı. (…) Beynimin içinde bir Sartre 

yarıküresi, bir de Breton yarıküresi vardı. İlki felsefe öğrenimi görüyordu ve savaştan 

sonra denemeler  yazmaya başladı; bazı yazarlarla ilgili bu denemelerde 

olabildiğince açık olmaya çalışıyordum. İkincisiyse birçok açıdan gerçeküstücü şiiri 

andıran şiirler yazıyordu.”13 

 

Böylelikle 2. Dünya Savaşı koşullarından doğan bir şiirle tanışıyordu Butor. 

Birçok direniş şiiri yazar önceleri, Shelley etkisi  görülür yazdıklarında, sonra 

gerçeküstü tarzda yazar ve yazdıklarıyla sınırları daha çok zorladığını belirtir: 

 

“…  Ve gelen imajlar Eluard’ın, Péret’nin, Desnos’un şiirlerindeki ‘klasik’ 

gerçeküstücü şiirdeki imajlardan daha karanlıktı, özellikle de bilinçli bir biçimde 

daha donuk bırakılmıştı.”14 

 

Alışılmışın dışına çıkma, denenmemişi deneme merakı onu yeni formların 

araştırılmasına götürür. Ancak ulaşılacak yeni yapının da bir kural içermesini 

yadsımaz. Bunu müzikten örnek vererek açıklar: 

 

“İşe daha önceki müziğin bazı temel kurallarını ters çevirmekle başlandı. Bir 

piyano klavyesini alıyorsunuz. Bir do ve başka bir do arasında oniki yarım-ton vardır 

elinizde. Klasik müzikte klavyenin yalnızca bir bölümünü kullanabilirsiniz ancak. 

‘Do’ gamını alırsanız, yalnızca beyaz tuşları kullanırsınız. Arada bir siyah tuşları 

                                                
13 A.g.y. s. 32. 
14 A.g.y. s. 33. 
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kullanabilirsiniz çünkü heyecan verir, çünkü bir şeyi riske edersiniz, bir yasağa 

dokunursunuz.  

 

Ben şiirlerimi düzenlemek için aynı türden bir şey bulmaya çalışıyordum. 

(…) yeterince denetlenmiş romansı yapılardan yararlanarak klasik prozodinin  ya da  

o müzikal yapıların eşdeğerini bulabileceğimi sandım. Klasik prozodik yapılarla aynı 

avantajlara sahiptirler yani bir partisyonun uygun biçimde iletilip iletilmediğini 

denetleme olanağı sağlarlar. Üst üste gelebilen oniki notalı birimlerden oluşan bu 

düzenlemede, oniki notadan biri eksik olduğunda, bir yanlışlık olduğu anlaşılır.”15 

 

Felsefenin onda açtığı düşünsel ufku roman yazabilmenin hizmetine sunar 

tıpkı beklediği, arzuladığı şiiri yazabilmenin yolunu bulmak için notaların 

dizilişinden, müziğin  kurallarından esinlendiği gibi. 

 

Butor’un düşünceleri hep araştırma, yenilik, farklılık kavramları etrafında 

dönmektedir. Yazın alanında hece sayıları, uyakları belirlenmiş dizeleri devam 

ettirmeyi doğal karşılamakla birlikte o belki de ‘büyük’ olmanın peşindedir: 

 

“… Bir şair kendisinden önceki şairlerin klasik kuralarını almış olabilir, ama 

büyük şairler yeni kurallar bulmuşlardır.”16 

 

Butor, kendisini klasik yazarlara yaklaştıran ısrarcı betimlemeleriyle 

öyküsünü, insanını, nesnesini A’dan Z’ye en ince ayrıntılarıyla ve farklı açılardan 

                                                
15 A.g.y. s. 41-42. 
16 A.g.y. s. 40. 
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tekrarlarla aktararak onları anlaşılabilir kılacağını düşünmektedir. Şiirle ilişkisinde 

ortaya çıkan sorunları gidermek için kullandığı anlatım tekniğinde de romana özgü 

bir genişlemeyi anımsatır: 

 

“… Değil mi ki benim için, içinde bulunduğum gerçekliğin anlatılması ve 

bunun olabildiğince eksiksiz biçimde yani yalnızca günün değil gecenin gerçeğinin 

de, yalnızca açık seçik bilincin değil düşün de anlatılması söz konusuydu, o zaman 

şiirlerimde anlatmaya çalışacağım her şey romansı biçimler içinde ortaya çıkabilirdi. 

Kişilerin günlük davranış biçimlerini, şunu ya da bunu algılama biçimlerini 

anlatabileceğim gibi, onları düşlerinde ya da uykularında da izleyebilirdim. 

Böylelikle benim kendi fantasmalarımın tümü görülebilirdi.”17  

 

Anlaşılmak için betimleme yöntemini titizlikle uygulamak gerektiğini daha 

sonraki yıllarda kişisel deneyiminden bir anı ile de gündeme getirir ve bir çalışma 

masasının ayaklarının bir türlü istenen boyutlara ulaşmamış olmasının tanımlama 

eksikliğine bağlı olduğuna ve betimlemenin ne denli önemli olduğuna dikkat çeker.  

 

“… Buna karşılık roman güç kazandı çünkü bu masa hikayesi ve öteki birçok 

olay ayrıntılı betimlemeler yapmanın şart olduğunu, son derece açık seçik, son 

derece basit olduğu sanılan şeylerin öyle olmadığı, bütün bunların kültürle ilgili 

şeyler olduğu, karmaşık birtakım hikâyelere dayandığına ilişkin düşüncelerimi 

pekiştirdi.”18 

 

                                                
17 A.g.y. s. 39. 
18 A.g.y. s. 46. 



 19 

Butor bir uzamdayken diğer bir yere duyduğu özlemle eserlerinin konusunun 

geçeceği yeri kararlaştırır. Mısır’ın Nil Vadisinde bulunan Minye’de öğretmenlik 

yaparken Paris’in çok boyutluluğuna duyduğu özlemle gelecekte yazacağı romanını 

bu uzama yerleştirir: olay Paris’te geçecekti: 

 

“Bu manzara içinde, Paris nostaljisiyle, ve sanki beni ondan ayıran bir cam 

varmış gibi üstünde kaydığım ve müthiş bir çabayla içine girmeye çalıştığım, biraz 

bütünleşmeye çalıştığım bu öbür dünyaya duyduğum hayranlıkla tuhaf  bir biçimde 

güçlü belli sayıda kalkış noktası belirleme ihtiyacı içinde hissettim kendimi. Daha 

hareket etmeden önce tasarlamış olduğum bu romanın böylece benim için Paris 

kentiyle ilgili olacağı açıklık kazandı.”19 

 

Bu yapıtta (Passage de Milan) Mısır da, bir Egyptologue,  bir rahip, bir 

çocuk, kimi nesneler ve Mısır uzamına oturtulmuş bir düş ile yerini alacaktır. 

 

Butor yeni roman kavramının okuma güçlüklerini de beraberinde getirdiğini 

“Okumamızı zorluklarına rağmen zorlama iddiasında olan bu yeni romanlar (…)”20  

sözcüklerini kullanmakla itiraf etmektedir. 

 

Yeni Roman’da ayrıntılı kişi betimlemelerinden çok nesnelerin 

betimlendiğini ve önem kazandıklarını belirtmiştik. Bu durum Yeni Roman’da dikkat 

çektiyse de kökeni klasik romanın atası Balzac’a  kadar uzanır. Balzac ismi, akıllara 

                                                
19 A.g.y. s. 51. 
20 A.g.y. s. 56. 
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klasik bir realizmi getiriyorsa da o, daha o dönemde, 20. yüzyılda ete kemiğe 

bürünecek bir oluşumun temellerini atıp üzerine yapıyı da kurmuştu bile: 

 

“İnsanlık Komedyası’nın yazımında Balzac hiçbir zaman tarihsel sırayı 

izlemez, gözler önünde gelişen bir gerçeğin görünümlerini yavaş yavaş inceler; sık 

sık geriye dönüş yöntemini kullanır; (…) tek tek ele alınmış olan romanlarında 

zamansal dizinin her zaman karmaşıklıklar sergilediği zaten bilinir. Balzac evreninin 

başlıca kişileri ele alınırsa, benimsenen okuma sırası ne olursa olsun(…) bazen 

arasından, bazen de sonundan serüvenlerinin farklı dizilere göre ortaya  çıkacağı 

görülecektir.”21 

 

 Balzac’ta betimlemeden kaçan hiçbir şey yoktur: insan, uzam, nesne. 

 

“(…)özellikle Minuit Yayınlarında çıkan kitaplarda açıkça ne savaştan ne de 

grevden söz edilir. Bu türden olay betimlemeleri yoktur. Bu kitaplarda çağdaş 

toplumun sorunları yer alırsa da, bu, çeşitli belirtiler ve aynalar aracılığıyla 

gerçekleştirilir. Bunlar insan davranışlarının ayrıntılarıyla ortaya çıkarlar ve, 

nesnelerin serüveninin en yetkin romancısı Balzac olduğuna göre, Fransız romanında 

çok klasik bir şey olan nesnelerin serüvenü adı verilebilir buna. Bu yeni romanlar 

bambaşka biçimde  Balzac okumalarına yöneltti okuyucuyu.”22 

 

                                                
21 Ölmez, Zumral, “Balzac ve Gerçeklik”, Çağdaş Fransız Edebiyatı Eleştiri Seçkisi, hazırlayan: Tuna 
Ertem, T.C. Kültür Bakanlığı Yay. Dünya Edebiyatı Eserleri Dizisi 63, Ankara, 2001. s. 242. 
22 Butor, Michel, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, çev. İsmail Yerguz, Y.K.Y. İst. 1996, s. 56. 
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Michel Butor’un etkilendiği yazarların başında sayabiliriz Balzac’ı. Hakkında 

“Improvisation sur Balzac” isimli kitabı da yazmış olan Butor gazeteci Jean-Louis 

Kuffer ile yaptığı görüşmede Balzac’ın yol göstericiliğini şu sözcüklerle açıklamıştır: 

 

“Yazdıklarım üzerinde okuduklarımın (Balzac’tan) çok önemli etkisi 

olmuştur. Uzun zamandan beri Balzac beni düşünceleriyle besledi ve bu hareketli 

yapıt meselesi ile de güdüledi. Ve sonra metnin ayrıntılarında biçiminde kelime 

hazinesinde uçsuz bucaksız bilgiyi buldum.”23 

 

Kendisi de bir eğitmen olan ve dünyanın pek çok yerinde bu görevi 

gerçekleştiren Butor, Montaigne ve Rabelais’nin eğitimle ilgili olarak 16.yy’da 

taşıdıkları sorumluluğu paylaşmaktadır XX. yy’da. Yönetmen, yapımcı ve yazar, 

Jean–Philippe Perrot onu XX. yy’ın Rabelais’si ve Montaigne’i olarak kabul 

etmektedir. Her ikisi de kendi çağının öncü, devrimci isimleri olan bu yazarlar 

toplumun ilerlemesi, değişmesi, düşünen insanların yetişebilmesi için eğitim 

sorununa dikkat çekmişler ve eğitim konusunda önermelerde bulunmuşlardır. Butor 

“Degrés” ile bu sorunu bir kez daha gündeme taşırken Rabelais ve Montaigne’e de 

göndermede bulunmuştur: 

 

“Öğretim toplumumuzun en hassas bölgesidir. Toplumumuz öğretim aracıyla 

ilerler. Ve gene büyük ölçüde öğretim yoluyla değişir. Hiçbir şey öğretim 

                                                
23 Kuffer Jean-Louis le passe-muraille- octobre 1988 journal littéraire Lausanne s. 2 

    http:// www.culturactif.ch/revues/passemurailleoctobre.htm  26.04.2001. 
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reformlarından daha önemli değildir. (…) Dereceler de olanaklarım ölçüsünde bu 

soruna eğilmeye çalıştım.”24  

 

Romana bir isim verme elbette çok önemlidir bir yazar için ve bu, rastlantıya 

bırakılmaz. Butor da başlığın “yansıtıcı” ya da “yankılayıcı” işlevinden yola çıkarak 

isim seçmeyi yeğler ve  genellikle bu başlıklar çok anlamlı sözcüklerdir. İncelemekte 

olduğumuz yapıtın başlığı “Degrés” de birden fazla anlam içermektedir. Yazarın 

amacı sözcüğün taşıdığı anlamlar aracılığıyla okurun tekdüze dünyasına yeni 

pencereler açmak, algı alanını genişletmek, sözcüğün taşıdığı anlamların anlatı 

boyunca doğrulandığının ayırdına varmasını sağlamaktır: 

 

“(…) Gündelik yaşamda genellikle tek bir anlamı kullanmak ve ötekileri 

elemek zorunda kalırız.(…) Başlığın incelenmesi bizim bir setin, bir ufkun ya da bir 

dekorun ötesine geçmemizi de sağlar. Başlık kitabın bir anahtarıdır ve kitap 

sayesinde de dilin ve toplumun bir anahtarıdır.”25 

 

Romanlarında aktarmak istediği temayı uzun cümlelerle dile getirmekten 

yanadır ve bu yöntemin, düşüncelerini doğru aktarmanın en geçerli yolu olduğunu 

savunur. Burada L’Emploi du Temps adlı yapıtındaki paragraf cümleleri anımsamak 

yerinde olur. Klasik yazım kurallarına uymadığı kolaylıkla gözlenir; paragraf 

yapısını değiştirip, düşünce bütünlüğünü bozar, büyük harfle başlama, nokta ile 

tamamlama kuralına sırtını döner: 

 

                                                
24 Butor, Michel, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, çev. İsmail Yerguz, Y.K.Y. İst. 1996, s. 90. 
25 A.g.y. s. 91. 
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“Değişme’nin ilk okuyucularını en çok şaşırtan, bazılarını da en çok 

öfkelendiren şeylerden biri cümlelerin uzunluğu oldu.(…) Ama çevrilmesi en zor 

olan aynı zamanda çevrilmesi en ilginç olandır çünkü ancak bu yolla ulusları ayıran 

büyük duvarlarda  gerçekten bir kapı açılabilir, sınırların uçurumlarında köprüler 

atılabilir.”26 

 

Anlatı içinde zamanın kullanılması da Butor’un kaleminde sıradışılığını 

korumaktadır. Süredizimsel zamanda yerini çoktan almış olaylar dilsel zaman ekseni 

üzerinde şimdiki zamana ve geçmiş zamana göre yinelenir durur, müziğin gerilek 

hareketine uyan tarzda geriye dönüşlerle olaylar aktarılır, şimdiki zaman ile geçmiş 

zaman birbiri içinde karmaşık bir yapıya bürünür ve içinden çıkılması güç bir 

labirent şekline dönüştürülür. 

 

Gerçeği yeniden çözme anlama çabası olan Yeni Roman’la yeni gerçekçilik 

kavramı da satırlara yerleşir. İnsan bilincine yerleşmiş olayların, nesnelerin, uzamsal 

ve zamansal boyutta yeniden irdelenmesi, tekrar tekrar çeşitli açılardan 

betimlenmesi, Butor’un da yazın anlayışı olarak beliriyor. Ele aldığı anlatım 

konusunu zengin bir bakış açısıyla irdeler, ayrıntılı betimlemelere yer vererek 

betimlenen nesneyi herkes için anlamlı kılacak tarzda bir uzama yerleştirir. Onun 

Amerika üzerine yazma düşüncesinin hayata geçmesi için nasıl titiz bir çabaya 

giriştiğini kendisinden dinleyelim: 

 

                                                
26 A.g.y. ss. 75-76. 
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“… Amerika’dan söz etmeyi nasıl başarabilirdim, bu ülkedeki kendi küçük 

serüvenlerimi sahteleştirmeden nasıl anlatabilirdim, anlatacaklarımın içinde yer 

alacak olan her şeyin Amerikalılar için bile gerçeğe uygun olması için Amerika’ya 

özgü zihinsel ve coğrafi bir uzam vermenin yolunu nasıl bulabilirdim.(…) Böylece 

yavaş yavaş Amerikan büyüklerinin yazılarını topladım.(…) Bunların incelenmesi 

bana ilk Génie du Lieu’dekinden başka tipte bir tür tayf çözümlemesi, bir 

Amerikalının kafasından geçenlerin çözümlemesini verecekti.”27 

 

Butor’un Amerika deneyiminden “Gri Edebiyat’a” yer vererek oluşturduğu 

ve kendi deyimiyle bir tür devasa kolaj olan Mobile adlı yapıtı doğar. Bir tür 

“Patchwork” çalışması görünümünde ki yapıtın oluşumuna nasıl hazırlandığını Butor 

şöyle açıklar: 

 

“… Amerika’da 20’li yılların büyük Amerikan şairlerinden bazıları alınarak 

yapılmış edebi kolaj modelleri vardı elimde.(…) Öte yandan Doğu tarafındaki 

Amerikan popüler sanatında, ‘quilt’ denen bir şey vardır: Çoğu zaman eşsiz 

güzellikteki mozaik dokularıyla kaplı pufla ayak örtüleridir bunlar. Böylece (…) 

kesebileceğim ve dikebileceğim Amerikan metinlerinden oluşmuş kumaşlar 

aradım.”28  

 

Butor’un yapıtlarında sürekli bir devinim görülür. Yerkürenin farklı 

bölgelerinde bulunan kentleri ilişkiye geçirerek uzamda ve farklı zamanlardaki 

                                                
27 A.g.y. s. 99. 
28 A.g.y. s. 100. 
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olaylara göndermelerle boyutları durmadan genişleyen zamanda yolculuklara çıkarır 

okurlarını: 

 

“Gènie du Lieu’nün ilk kitabında Akdeniz çevresinde dönmüştüm. 

Değişme’de Roma ve Paris arasındaki temel ilişki esas temaydı. Halkayı genişletmek 

istedim.(…) Dünya çevresinde dolaşan Gènie de Lieu’nün ikinci cildini böyle 

yayımladım.”29 

 

Butor yapıtlarında ayrıntılı betimleme, tekrar, üst üste koyma, iç içe anlatı, 

kolaj, metinlerarası, eğretileme, simge, karşılaştırma gibi çeşitli anlatım tekniklerini 

ve araçlarını kullanarak iletişim ağını genişletir. 

 

Bu yöntemle çok anlamlılığı, çok dilliliği ve çok kültürlülüğü kullanarak çok 

boyutlu bir anlatımı vermeye çalışır. Uzamda ve zamanda varolmuş olan hiçbir şeyi 

yadsımaz. Çok seyahat eder ve bu devinimden kendisini büyüleyen mekanlar 

yapıtlarında uzamsal boyutta yer alırlar: 

 

“Bazı İtalyan kentleri belli sayıda belli başlı ‘üstatları’ olan sanat yapıtları 

gibi çarpar bizi anında: Siena, Floransa ya da Venedik. Bu kentlerde birlikte ya da 

peş peşe çalışmış olan ve içlerinde bizi bekleyen harika resimlerin bulunduğu 

taşlardan ve tuğlalardan görkemli başarılara imza atmış çok sayıda mimar vardır. 

Venedik bizim için yalnızca kiliseler ya da kanalların çevresindeki evler demek 

değildir, orada doğmuş olan her şeyi görme biçimdir, yüzyıllardan beri sürüp gelen 

                                                
29 A.g.y. ss. 116-117. 
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bir resim okuludur, aynı zamanda bir edebiyattır, bir müziktir vb. Yalnızca Tintoreto 

ya da Tiziano üstüne değil, Venedik üstüne de kitaplar yazılabilir, Venedik’in 

üstümüzdeki etkilerinin nedenleri de çözümlenmeye çalışılabilir. Bu kent niçin bu 

biçimde yapılmıştır, ve niçin bize böyle bir düş ve esinleme gücüyle gösterir 

kendini? Yerin Büyüsü dediğim şey budur.”30  

 

Butor evreni bir iletişim alanı olarak görür ve bu alanda her şeyin birbiriyle 

iletişim kurmasının olası olduğunu, dolayısıyla birbirinden farklı disiplinler gibi 

sunulan (Felsefe, Edebiyat, Müzik, Plastik Sanatlar) disiplinlerin arasında da 

birbirine uyarlık ağı olduğunu vurgular. Bu durumun bireyin tutum ve 

davranışlarında çok katmanlı bilgi ve beceriye dönüşeceğini ve bir kültür 

yoğunlaşması yaratacağını, bunun insanın doğasına aykırı olmadığını belirtir: 

 

“ Gözlerim var, kulaklarım var. Dünya benim için yalnızca görülür değil, aynı 

zamanda da duyulur bir dünya. Dolayısıyla bana anormal gibi gelen, resimle ya da 

müzikle ilgilenilmemesi. Resimle ilgilenmeyen kördür, müzikle ilgilenmeyen sağır 

(…) Normal olan bir ressamın kitap okumasıdır; bir müzisyen için de normal olan 

budur; bir yazar için normal olan müzikle ve resimle ilgilenmesidir.”31  

 

Butor yapıtlarının pek çok yabancı dile çevrilmesinden özellikle çok 

hoşnuttur. Başka dilleri konuşan okurları kazanmanın verdiği hazzın yanı sıra kendi 

dilinin özelliklerini duyurup yayma amacına hizmet ettiğinden çeviriyi çok önemser. 

                                                
30 A.g.y. ss. 96-97. 
31 A.g.y. ss. 177-178. 
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İyi bir çevirinin çevirmene yüklediği zorunluluk ve getirisi konusundaki görüşleri 

çevirmenin sorumluluğunun boyutunu ortaya koyar: 

 

“Büyük çevirmen icad edendir ve çevirdiği metne ne kadar sadık kalırsa o 

kadar büyük bir mucittir.”32 

 

Klasik Roman / Yeni Roman ikileminin artık hiç değilse akademik boyutta 

anlaşılmaya başlanan farklılıklarına ek olarak Butor’un Yeni Roman’a değiştirici bir 

rol biçtiği gözlemlenir. Klasik Roman ise var olanı koruyan ve sürdüren bir tarzdır 

ona göre. Bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade eder: 

 

“Verimli yazarlar edebiyatın işlevinin, içinde yaşadığımız dünyayı 

değiştirmek olduğunu ve bunu da edebiyatın gerçekten belli bir süre içinde 

başarabileceğini düşünme eğilimi içindedirler.(…) Edebiyatın büyük bir bölümü 

tersine dünyanın muhafaza edilmesi, içinde yaşadığımız toplumun aynı biçimde 

sürmesi için yapılmaktadır. Biz yalnızca bir değişiklik getiren bir edebiyatın geçerli 

olduğunu düşünmek eğilimindeyizdir, ve bu görüşün günümüzde doğru olduğunu 

söyleyebiliriz.”33 

 

 

 

 

                                                
32 A.g.y. s. 142. 
33 A.g.y. s. 206. 



 

                             II. BÖLÜM 

 

    YENİ ROMANDA ANLATIM TEKNİKLERİNE GENEL BİR 

BAKIŞ 

 

Yeni romanın özellikleri belirtilirken güç bir anlatımın, güç bir okumayı da 

beraberinde getirdiği sonucuna varılmıştı.  

 

Bir dizi ayrıntı arasından anlatılan olayı bulup çıkarmanın güçlüğü, yığınla 

ses arasından konuşanın kimliğini seçebilme sıkıntısı, zamanın ve buna bağlı olarak 

da uzamın kullanılmasındaki karmaşadan yer ve zamanı doğru olarak algılamanın 

zorluğu, yeni romanda kullanılan anlatım tekniklerine de şöyle bir göz atılmasını 

zorunlu kılmıştır. Ancak Degrès adlı yapıtta Metinlerarası İlişkiler, IV. bölümde 

ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

Alain Robbe-Grillet (Le voyeur, Les gommes, La jalousie), Claude Simon (Le 

vent, L’herbe), Nathalie Sarraute (Tropismes, Portrait d’un inconnu), Michel Butor 

gibi Yeni Roman’ın önemli temsilcileri, yapıtlarında geleneksel anlatım modeline 

aykırı anlatım tekniklerini kullanmışlardır. Çeşitli bakış açılarıyla, “ben, o” gibi tekil 

kişi adılları ile nezaket ve resmiyet halinde başvurulan “siz” kişi adılı (la 

modification) kullanılarak yapılan anlatılarda betimleme, tekrarlama, eşzamanlılık, 

üst üste koyma, iç içe anlatı ve Metinlerarası yöntemin pek çok şeklinden 
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yararlanılmış yerine göre karşılaştırma, kişileştirme, simgeleme, eğretileme, ön 

belirti gibi yazınsal sanata ilişkin öğelere de başvurulmuştur. Bütün bu anlatım 

özelliklerinin iç içe kullanılması ile yapıtın zenginleşmesi sağlanırken bir ortam 

bulanıklığı da yaratılmış, özellikle de zaman akışının kurgulanmasındaki 

hareketlilikle de verilere, bilgiye ulaşmaya yönelik bir bulma/yitirme hareketi 

başlatılmıştır. 

 

2.1. Betimleme (La Description)  Uzamın, Kişilerin Sunumu  

 

Bütün yeni roman okurları, betimlemenin önemini, üstüne basa basa çok 

açıdan aynı nesnenin, olayın ya da ortamın anlatılışından kavramışlardır. Bu son 

derece ayrıntılı, açık, tekrarlanarak bir takıntı görünümü alan betimlemeler yapıtı 

işgal etmiştir adeta. Anlatı ve betimleme arasındaki geleneksel oran betimleme lehine 

bozulmuştur. Klasik romanda durağan olan ve görevi, içinde olayların geçtiği 

kişilerin barındığı, bir ortamı, bir çerçeveyi aktarmak, fizik ve moral özellikleri ile 

kahramanları, kişileri sunmak olan betimleme, Yeni Roman’da çizgiselliği bozma, 

yığılmayı sağlama, ortamı bulandırma, kısaca bir kaos yaratma işlevini görür. 

 

2.2. İç İçe Anlatı (La mise en Abime)  

 

Anlatı içinde anlatı, öykünün özeti ve bir yansıtıcısı olarak algılanabilecek bu 

teknik, çok eski yapıtlarda da kullanılmakla beraber, Yeni Roman’ın ayırt edici bir 

özelliği olarak dikkat çeker. 
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Kurgu düzeyinde bir anlatımdan başka bir sanatsal boyuta geçiş, romanın 

konusunu çağrıştıracak başka bir yapıtın (bir tablo, özelliği farklı bir obje, yapıtın 

konusuna gönderme yapabilecek semboller) romanın uzamına yerleştirilmesi 

şeklinde beliren bu teknik yapıta bir derinlik kazandırmaktadır. Yapıtla uyum içinde 

olan bu anlatım özelliği yapıtın içinde bir iç evrenin yaratılmasına neden olur ve 

okuru uyarma rolünü üstlenir. 

 

2.3. Metinlerarasılık (L’intertextualité)  

 

Yeni Roman’la yapıtların içe kapalılığı sona ermiş ve tüm yazınsal alan 

birbiri için önemli olmuş, giderek kurgu ya da gerçek olan her oluşum Yeni 

Roman’da bağlam değiştirerek yer alır olmuştur. Bothorel, Dugert ve Thoraval’ın 

derlemiş oldukları Situation et Structure du Nouveau Roman adlı yapıtta da belirtilen 

ve yazınsallıkta Metinlerarası İlişkiler olarak yer bulan bu kavramı postmodern yazın 

ve eleştirisinin önemli ismi Philippe Sollers, Kubilay Aktulum’un Metinlerarası 

İlişkiler  adlı yapıtında da alıntılandığı üzere  şöyle tanımlar: 

 

“Bir metin tek kişiye değil herkese aittir, metin bitmiş bir yapıt olamaz, ne bir 

dilde, ne bir düşüncede ne de bir dünyada sınırlandırılır. O halde her metin aynı 

zamanda bir yeniden okuma, vurgulama yer değiştirme ve derinliktir ve birçok 

metnin kesişme noktasında yer alır.”1 

 

                                                
1 Bothorel. N. Dugert, F. Thoraval, J. Situation et structure du Nouvau Roman, Bordas, Paris, 1976,s. 
94. 
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Ayrıca Aktulum’un aynı yapıtında aktarılan bilgilere göre yapıtı, her türlü 

tarihsel ve toplumsal olguyu bir kenara itip yalnızca dilbilimin verileriyle 

açıklamanın yeterli olacağını savunan Rus biçimcilerinden farklı olarak, Rus 

eleştirmen Mihail Baktin, Metinlerarasılık kavramına yol açacak olan söyleşim, 

söyleşimcilik (dialogisme) kavramına sıkı sıkıya sarılır. Baktin sözce ve 

söyleşimcilik kuramıyla, “her söylemin başka söylemlerle çakıştığı içerisine başka 

söylemlerin karıştığı, başka söylemlerle karışmayan söylemin neredeyse 

bulunmadığını” ileri sürer. Baktin bir metnin daha önce ya da aynı dönemde yazılmış 

diğer metinleri özümsediğini, hatta onlara bir yanıt olduğunu kabul eder. Bu 

durumun yapıta çoksesli (Polyhonique) bir görünüm kazandırdığını belirtir. 

 

Yine kaynak kitap olarak alınan Metinlerarası İlişkiler’e göre, Baktin’ın 

düşüncelerinden de beslenen ve Metinlerarası kavramını ilk kez postmodern 

eleştiride kullanılmasını sağlayan Julia Kristeva’ya göre de Metinlerarasılık dilsel 

göstergelerin bir bağlamdan başka bir bağlama geçmesi ve yeniden dağılması ve yeni 

anlamlar yüklenmesidir. Eleştirmen, Metinlerarası ile Metinlerarası göndergeyi bu 

açıdan ayırmakta ve bunun (metinlerarası gönderge) kolay algılanan, yeni metinden 

bağımsız, oluşmuş, tamamlanmış bir nesne olarak tanımlamaktadır. 

 

Gérard Genette, postmodern eleştiri alanında çalışmalar yapan Baktin, 

Kristeva, okurun metinlerarasılığın algılanmasındaki rolünü ilk kez ortaya koyan 

Riffaterre ve daha pek çok eleştirmenin çalışmalarını göz önüne alarak 

“metinlerarası” kavramı üzerine yapılan tartışmaları büyük ölçüde sona erdirecek bir 

sınıflama yapar. Palimpsestes isimli yapıtıyla Genette, metinlerarasındaki her türlü 
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alış verişi Metinsel Aşkınlık (transtextualité) olarak tanımlar ve metinlerarasını 

bunun bir alt bölümü olarak görür. Genette’e göre 5 tür metin ötesi ilişki vardır:  

 

1.Metinlerarası (intertextualité), 

2.Ana-Metinsellik (hypertextualité), 

3.Yan-Metinsellik (paratextualité),  

4.Üst-Metinsellik (architextualité),  

5.Yorumsal Üst-Metin (métatextualité).2 

 

2.3.1. Metinlerarası: 

Kubilay Aktulum’un Metinlerarası İlişkiler adlı kitabında belirttiği gibi 

Genette’in “bir metnin başka bir metin içindeki somut varlığı” olarak tanımladığı 

“metinlerarası” ilişkiler, açık ve kapalı olarak ele alınabilirler. Ortak birliktelik 

ilişkisi içinde değerlendirilebilecek “gönderge” (référence) ve alıntı (citation) açık 

metinlerarası ilişki kurarken, gizli alıntı (Plagiat) ve anıştırma (allusion) ise kapalı 

metinlerarası ilişkiye girerler.  

 

2.3.2. Ana- Metinsellik: 

Genette, türev ilişkisine dayanan metin-ötesi ilişkileri ana metinsellik başlığı 

altında değerlendirir. Yansılama (parodi), alaycı dönüştürüm (travestissement 

burlesque), öykünmeyi (pastiche) türev ilişkisine dayanan açık metinlerarası biçimler 

olarak görür 

 

                                                
2 Aktulum, Kubilay, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay. Ankara.1999. ss. 81-90. 
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2.3.3. Yan-Metinsellik: 

 Genette, bir metnin iyi anlaşılmasına oluşum sürecinin ve kökeninin 

bilinmesine katkı sağlayacak olan metinle ilgili başlıkları, alt başlıkları, ön sözleri, 

karalamaları, resimleri metnin ayrılmaz parçaları olarak görür ve bunları yan- 

metinsellik içinde değerlendirir. 

 

2.3.4. Üst- Metinsellik: 

 Yapıtın ait olduğu yazınsal türle açıklanır ve ayırt edilmesi en zahmetli metin 

ötesi ilişkidir. Roman, deneme, anlatı, şiir, trajedi, dram ve benzeri yan-metinsel 

göstergeler yapıtın türünü belirler. Ancak bu belirtilerin yer almadığı durumlarda 

yine okur devreye girer ve türü belirlemek ona düşer. Üst-Metinsel ilişki tam da bu 

noktada ortaya çıkar. 

 

2.3.5. Yorumsal Üst- Metin:   

 İlişki içindeki iki metni alıntısız ve göndergesiz yorumlamadır. 

 

2.4. Yeni roman anlatım teknikleri açısından Butor’un romanları: 

  

Passage de Milan: 

 Filozof, yazar, şair Butor, roman, deneme, anlatı, şiir olmak üzere çok çeşitli 

tarzda yapıt vermiştir. Şiirle başladığı yazınsal kariyerinde roman diye nitelenen dört 

yapıtından ilki 1954 yılında kaleme aldığı Passage de Milan’dır. Yeni romana özgü 

iç içe anlatı, tekrarlama, üst üste koyma, eşzamanlılık, benzeşim, kolaj, metinlerarası 
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ilişkiler gibi anlatım tekniklerinin çoğunlukla kullanıldığı ve zaman akışının çan 

sesleri ve metronun her geçişinin yarattığı etkilerin yinelenmesi ile verildiği  yapıtta 

Paris’te 6 katlı bir binada oturan ailelerin komşuluk ilişkileri 12 saatlik bir zaman 

dilimine yayılarak anlatılmaktadır. Parçalı bir görünüm sergileyen ve kişilerin 

eşzamanlı ve benzer hareketlerinin yinelenerek anlatıldığı romanda betimleme 

anlatımın önüne geçmektedir. 12 saatlik zaman içerisinde bir genç kızın anlaşılmaz 

ölümü dışında hiçbir olaya rastlanmamaktadır. Yazarın Paris’te 6 katlı bir bina 

uzamına oturttuğu yapıtta ilk kez öğretmen olarak tayin edildiği ülke Mısır da, Mısır 

sanat ve kültürüne gönderme yapılarak yer bulur. Çok kültürlülük Butor’un 

yapıtlarının bir diğer özelliği olduğundan, Passage de Milan’da evlerde bulundurulan 

tablolar ve objelerde yer alan mitolojik motiflerde bu izleri bulmak olasıdır. 

  

Yazar ilk iki romanından birincisi olan Passage de Milan’da sıfır odaklayım 

(sınırsız bakış açısı) biçimini seçerek yerine göre kişileri hem fiziksel hem de moral 

açıdan tanıtmakta, bireylerin iç dünyalarına pencereler açmaktadır. Her şeyi bilen 

durumunda olan anlatıcı “o” kişi  adılını kullanarak sınırsız bir bilgi ile olayları, 

düşünceleri gözler önüne serer. Ancak Yeni Roman’da anlatımın kendisi kadar anlatı 

kişisi de problem çıkarır okura. “O” kişi adılıyla başlanılan bir anlatıda her şey 

yolunda gidiyor gibi görünürken birden yazarın işin içine karıştığı görülür: “O” 

anlatılı öykü, ben öykülemeli anlatıcıya dönüşmüş ve anlatım karışmış, farklı bir 

bakış açısı sergilenerek çok açılı bir boyut yaratılmıştır. Butor’un Passage de Milan’ı 

anlatıcı konumu açısından da yeni romana özgü nitelikleri taşımaktadır.  
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L’Emploi du Temps 

 Butor’un 1956 yılında yazdığı L’Emploi du Temps zamanın kullanımı 

açısından özellik arzeder. Ben öyküsel anlatıcı- kahraman Jacques Revel, Bleston 

kentinde geçirdiği bir yıllık staj süresinde yaşadıklarını bir günlük halinde kaydeder.  

  

Anlatım son derece ayrıntılı betimlemelerle doludur. Bleston kenti ve 

Revel’in gözüne çarpan her şey çok çeşitli bakış açılarıyla ve farklı zamanlardaki 

durumuyla betimlenir ve okurun kendisini orada hissetmesi ve kahramanın 

yaşadıklarına ortak olması sağlanır. Yinelemeler, zamanda geriye gidilip yazılanların 

yeniden okunup yeniden yazılması yöntemiyle yapılmaktadır. Bir yıllık zaman 

diliminde geçen olayların ve Revel’in bunlara ilişkin düşüncelerinin yazımı çizgisel 

bir sıra izlememekle beraber dilsel zaman içinde, zaman bildiren pek çok belirteçle 

yerlerini bulmaktalar. 

  

İç içe anlatı Butor’un romanlarında bu konuda her zaman en belirgin, en 

yadsınamaz örnek olan André Gide’in Kalpazanlar’ındaki gibi belirgin olmasa da 

(Degrés’nin bu bakımdan Kalpazanlar’a yakın olduğunu belirtebiliriz) çoğunlukla 

yer almaktadır. Yapıtın küçük bir ön anlatısı, özeti, açıklayıcısı durumunda olan bu 

teknik L’Emploi du Temps’da Bleston planları ve polis romanı olarak belirmektedir. 

  

Değişme (La Modification) 

 

Michel Butor, yeni romanın en çok okunan, en çok yabancı dile çevrilen 

kitaplarından olan ve Renaudot edebiyat ödülüne değer bulunan Değişme (La 
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Modification)’u 1957 yılında yayınlamıştır. Yazar bu kitabında Paris’te başlayıp 

Roma’da son bulan bir yolculuğun öyküsünü anlatmaktadır. Yapılan tren yolculuğu 

boyunca gerek kompartımandaki yolcuların, gerekse içinde bulunulan iç uzamın ve 

içinden geçilip gidilen dış uzamın ayrıntılı betimlemelerine, kahramanımız Léon 

Delmont’un belleğine çevrilen kameradan yansıyan geçmiş yolculuklarının uzam ve 

zamanının betimlemelerinin de eklenmesi, okuru içinden çıkılması zor bir 

zaman/uzam karmaşasının çözümüne götürür. 

  

Bir firma yetkilisi olan Léon Delmont’un yolculuğunun Paris ucunda eşi ve 

çocukları, evliliği, geçmiş yaşamı, “Paris sıkıntısı”, Roma ucunda ise sevgilisi, 

düşleri, geleceği ve Roma tutkusu yatmaktadır. Anlatımın düzenli bir tarih sırası 

izlemediği yapıtta, gerçek nesnelerin ayrıntılı betimlemelerini, tekrarlanan 

hareketleri, kimi sanat yapıtlarına ve farklı uygarlıklara göndermeleri, gerçek ve 

kurgu zaman-uzam iç içeliğini açık seçik görmekteyiz. 

  

Anlatıcı konumu açısından farklı olan yapıt ikinci kişi adılı ile okura 

seslenmektedir. Michel Butor bu yöntemi “kendisine yine kendi öyküsü anlatılan 

kişi”3 biçiminde açıklamaktadır. Kişi adıllarından “siz”i kullanarak yazar alışılmış 

bakış açısını altüst etmiştir. Yazar yeğlediği yeni yöntem seslenmeyle, bir sorgulama 

metnini ya da bir kullanım kılavuzunu çağrıştırmaktadır.  

  

Yapıtta Pannini’nin iki tablosu, Antik ve Hıristiyan Roma’nın görüntüleri iç 

içe anlatı göstergeleri olarak sivrilmektedir. 

                                                
3 Butor, Michel, Roman Üstüne Denemeler, çev. Mehmet Rıfat / Sema Rıfat, Düzlem Yay. İst. 1991, 
s. 98.  
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 Dereceler (Degrés) 

 Yazarımızın son romanı, tezimin konusunu da oluşturacak olan Degrés’tir. 

1960 yılında yayınlanan yapıt ilk bakışta bir okul programı niteliğindedir. Yazar bir 

lise programını yazmayı seçerek öğrencilerine olduğu gibi okurlarına da gösterdiği 

işaretlerle araştırma yapabilecekleri büyük bir kütüphanenin anahtarını vermektedir. 

“Roman bir araştırmadır” diyen Butor bu tezini desteklercesine Degrés’yi 

yaratmıştır. Degrés aynı zamanda yapıtlar, çağlar, ülkeler, uygarlıklar arasında bir 

gezinin kitabıdır. Yeni romana özgü anlatım teknikleri ve özellikle de metinlerarası 

ilişkiler açısından Degrés’nin yapısal incelemesi yapılacağından bu bölümde 

ayrıntıya girilmeyecektir. 

                       

 

 

 

 

 

                                 



 

 

III. BÖLÜM 

 

   YENİ ROMAN ANLATIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN 

DERECELER 

                             

 

 Dereceler, her biri Romen rakamıyla belirlenmiş, başlıksız üç bölümden 

oluşmuştur. Farklı bakış açılarından aynı olayların anlatıldığı bu üç bölümden her 

biri yine başlıksız yedi alt bölüm halinde yazılmıştır. 

  

Dereceler, bir öykünün anlatılmasından çok, bir yapıtın adım adım 

yazılmasının öyküsüdür. Yazarın amacı bir öykü anlatmak değil, okuru bir okul 

yaşamını anlatma çabasına ortak etmektir. 

  

Anlatıcı kahraman Taine Lisesi  tarih / coğrafya öğretmeni Pierre Vernier  

ekim / kasım aylarında geçen birkaç haftalık okul yaşamını betimlemek ister. Kitapta 

çokça yinelenecek olan 12. Ekim 1954 Salı günü saat 15:00 / 16:00 arasında 2 A 

sınıfı ile yaptığı tarih dersinde öğretmen Vernier, Christophe Colombe ‘un deniz 

seferini ve Amerika’nın keşfi ve fethini anlatır. Romanda yine bir nakarat gibi 

yinelenecek olan Amerika’nın keşfi ve fethi isimli bu temel derse yazarın çok 

seslilik, çok kültürlülük, çok dillilik yanlısı tutumu damgasını vurur ve bir dersten 

uçsuz bucaksız, çok katmanlı, çok sesli, çok yüzlü bir dünya çıkar. 

  

Gerçekten de kitabı ilginç kılan bir konu, bir macera, bir insan öyküsü 

anlatılmamıştır; ancak bir topluluğun anlatılması, topluluğu oluşturan her bireyin, 

fazla önemsenmemiş öykülerinin aktarılması ve bütün bunların asıl hareket noktası 

olan bir temel dersin (Amerika’nın keşfi ve fethi) anlatımı ile ilişkilendirilmesi ve bir 

keşif gibi sunulmasıdır. 
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Yapıtta daha ilk sayfada hoca-öğrenci-hoca üçlemesi biçiminde beliren bir 

yakınlık ilişkisinin ayırdına varılmakta ve “…akrabalığımızı bilmemelerinin”, 

“enişten Henri Jouret…” ( S.7) gibi sunumlarla akrabalık temasına giden izler 

belirtilmektedir. 

                               

3.1. Betimleme 

 

Betimleme de romanın kendisi gibi zamanla değişime uğramıştır. Orta Çağda 

ikincil bir unsur olarak, sunumu yapılan yer veya kişilerin bir veya iki sembolik 

özelliğini yansıtmaktayken izleyen yüzyıllarda (XVI. ve XVII. yy.) gerçeği değil 

ama güzeli aramak amacıyla daha süslemeci bir nitelik kazanır38. XVIII. ve izleyen 

yüzyıllarda ise yazarların bağımsız özelliklerinin bir yansıtıcısı olarak doğayı ve 

bireyleri anlatmada ayrıntılara yer vererek dahası abartılara kaçarak gelişir, çeşitlenir.    

 

Özetle Geleneksel Roman’da bir atmosfer, bir etki, bir beklenti yaratan 

betimleme, Yeni Roman’da bu işlevlerinden uzaklaşmaktadır. Betimi yapılan bir 

yerin, bir objenin ya da bir bireyin, okurun beklentisi doğrultusunda bir sonuca 

ulaşmadığı görülür. Betimlenen unsurların dağınıklığa neden olduğu kitabımızda da 

hissedilmektedir.    

 

Dereceler’de, yeğeni, Pierre Eller’i yetiştirmek için giriştiği tarihsel, kültürel 

yolculuğuna, ve gitgide kendisi için katlanılmaz, sıkıntılı bir çabaya dönüşen, hatta 

aile ilişkilerinin bozulmasına ve kendisinin ölümüne yol açan kitap yazma eylemine 

tanık olduğumuz anlatıcı–kahraman Pierre Vernier’nin ölümü inanılmaz biçimde 

üçüncü anlatıcının günlüğünden dolaylı olarak verilmiştir.  

 

“…kitabın senin için yazıldığını ve bu yüzden öldüğünü bilmiyorsun ama onu 

yine de affettin.”39 

 

                                                
38 Reuter, Yves, Introduction à l’analyse du roman, Edition Nathan, Paris, 2000, ss. 25-27. 
39 Butor,  Michel, Dereceler, çev. Ali Özçelebi, Y.K.Y. 2003, s. 395. 
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Romanın baş kişisi olan Pierre Vernier’nin yapıt boyunca bir tek fiziksel 

özelliğine rastlanmasa da mesleğinin tarih/coğrafya öğretmenliği olduğu, Canivet 

Sokakta yeğeni Pierre Eller’le aynı binada oturduğu yapılan betimlemelerden 

anlaşılabiliyor. Ancak okurların bu bilgiye ulaşabilmesi, bu bağlantıyı kurabilmesi 

için birçok sayfa arasında gezinmesi gerekmektedir :  

 

“Canivet sokağına (…) geldin.”40 (Burada seslenilen kişi Vernier’nin 

bakışıyla Pierre Eller’dir.).   

 

“… İki penceresi (…) yukarı doğru karşıdaki evin çatılarına bakan ve belki 

senin  (Pierre Eller) ailenin Canivet sokağındaki dairesinin…”41 

 

Klasik betimlemenin çerçeve çizme görevinin yeni romanda ne denli güç 

gerçekleştiğine bir kanıt ise, verilen parçalı sunum biçiminden, anlatıcının anlatı 

anında öğretmenlik yaptığı okulu, bulunduğu sınıfı ve işlediği dersin adını farklı 

alanlardan bulup çıkartmakta yaşadığı sıkıntı ile anlaşılabilir.  

 

“Söylediklerimden, başlık olarak kullanabileceğin bir ifade yakalamayı 

bekleyerek üzerine az önce, ‘tarih, ilk ders’ yazdığın ilk sayfanın üzerinde”42  

 

“Bu ikinci A sınıfı …”43  

 

“Taine Lisesinin papazı …”44 

 

“… bu 12 Ekim 1954 gününü …”45 

 

Bir okul yaşamının okul içi ve okul dışı tüm ilişkilerinin, ders programlarının 

tüm bağlantılarıyla sunulduğu yapıtta anlatımın kendisi de hızlı bir değişim 

                                                
40 A.g.y. s. 58. 
41 A.g.y. s. 87. 
42 A.g.y. s. 13. 
43 A.g.y. s. 14. 
44 A.g.y. s. 34. 
45 A.g.y. s. 54. 
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halindedir. Bu denli çok kişili, uygulanan program nedeniyle çok zamanlı, çok 

uzamlı ve çok konulu bir anlatımda olayın geçtiği yer olan okulun eğitim dönemi 

dinamiğine uygun olarak bir plandan diğerine geçiş de çok ani ve hızlı olmaktadır.  

 

Klasik anlatımda kurguda bir parça fantezi yapılacak olsa da anlatımın özüne, 

çizgiselliğine, tutarlılığına zarar gelmez. Ancak yeni romanda gerek kurgu düzeyinde 

gerekse gerçek olanın anlatımında hızlı ve çok çeşitli değişkelere rastlanır. 

 

Kitabımızda bu parçalı görünüme ve bir plandan diğerine anlaşılmaz geçişe  

“Ertesi pazartesi, gelmeyenleri işaretledikten sonra” diye başlayan ve devamında 15 

dakikalık bir sınavın yapıldığı anlaşılan, ancak, anlatımın ansızın kesildiği ve 

Jacques’ın hasta olduğu haberi ile zaman ve sahnenin değiştirildiği 187. sayfada 

rastlıyoruz. Bu, tamamlanmamış 15 dakikalık sınav anlatımının devamına 247-248. 

sayfalarda, Henri Jouret’nin bitişik sınıfta İran Mektupları’nı incelediği bilgisini 

veren mini paragrafı izleyen satırlarda rastlanır. Bu da olayın nasıl hızla kesilip 

ilgisiz bir yerde aynı hızla anlatıma sokulabildiğine bir örnek oluşturur.  

 

Ancak parçalı görünümün, mutlaka her parçasının ilgili yerlerde 

bütünleneceği beklenemez. Çünkü pek çok anlatım parçası kopuk kalır. Anlatımın 

Alain-Robbe Grillet’nin tanımlamasıyla “hareketli ve rastlantısal”46 özelliği devam 

eder. 

 

“12 Ekim Salı günü ikinci ders saatinde” Taine Lisesinin 2A sınıfı 

öğrencilerinin ve bu sınıfa dersi olan öğretim görevlilerinin nerede ne yaptıklarını 

sorgulama, ortaya çıkarma ve bunu bir belgeye dönüştürme çabası Butor’un daha 

önceki romanlarında (La Modification’da Léon Delmont’un evliliğinin, 

yolculuklarının sorgulanması, L’emploi du Temps’da Jacques Revel’in Bleston 

serüveninin sorgulanması Passage de Milan’da Agnes’in ölümünün sorgulanması) 

olduğu gibi Dereceler de polisiye roman türüne bir örnek olarak değerlendirilebilir. 

 

                                                
46 Bothorel, N. Dugert, F. Thoraval, J. Situation et Structures du Nouveau Roman, Bordas 
1976. s. 94. 
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 3.2. Anlatıcı Konumu 

Yapıt, “giriyorum”, “çıkıyorum”, “çıkarıyorum”, “başlıyorum”, “okuyorum” 

gibi şimdiki zaman çekimi, 1.tekil şahıs bakışı ile başlamakta ve “Enişten Henri 

Jouret, arkamdaki duvarın öte tarafında modern diller 1.sınıf öğrencileriyle boy 

ölçüşüyor, yoklama yapıyor.(…) Onların yerlerini ve yüzlerini benliğine kaydetmeyi 

deniyor.” söz grupları ile de eş zamanlı bir eğitim etkinliğini belirtmektedir. Anlatıcı 

“ben” diye başlayıp sözü “o” diyerek iz sürerken her şeyi bilen sınırsız bakış 

açısından anlatıyı sürdürmektedir. 

 

Roman 1. tekil kişi adılıyla yazılmış ve betimlemeler üç farklı bakış açısından 

verilmiştir. Birinci bölümdeki tarih/coğrafya öğretmeni Pierre Vernier’nin günlüğünü 

2. bölümde yeğen Pierre Eller’in günlüğü izlemekte, üçüncü bölüm ise edebiyat 

öğretmeni enişte Hanri Jouret’nin günlüğü ile sona ermektedir. 

 

Romanın birinci ve üçüncü bölümlerindeki anlatıcı öğretmenler yeğenleri 

Pierre Eller’e seslenmekteler. İkinci bölümdeki anlatıcı yeğen Pierre Eller ise birinci 

bölümün anlatıcısı Pierre Vernier’ye seslenmektedir. 

 

Pierre  Vernier yazmayı tasarladığı ve yeğeni Pierre Eller’e ve öteki 

öğrencilere adadığı betimsel metninin oluşması için önce onun işbirliğini sağlar.  

 

“Senden yana bildiğim her şey sayesinde senin ağzından şu sözleri hakkımla 

dile getirebilirim…”47 

 

Vernier, yazacağı kitabın okur kitlesini genişletmek amacındadır.  

 

“… nasıl yapsam da senin ve daha dolaylı olarak arkadaşlarının okumanız 

için; ve yine senin ve onların aracılığıyla yazdığım, lise iki öğrencisi olacak 
                                                
47 Butor,  Michel, Dereceler, çev. Ali Özçelebi, Y.K.Y. 2003, s. 122. 
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olanların, hatta biraz daha ileri gidelim, lise ikinci sınıftan geçmiş olan öğrencilerle 

ilişkisi olacak herkesin okuması için yazdığım bu notların.”48 

 

“Ben” diyen anlatıcı “sen”e seslenmekte ama diğer ben öykülemeli 

anlatıcıdan farklı olarak daha çok şey bildiği gözlenmektedir. Her yerde olabilmekte 

duvarların ötesine geçip orada “o”nun yaptıklarını anlatabilmektedir.  

 

“üçüncü kattaki amfide matematik dalı öğrencileriyle boğuşmakta olan fizik 

ve kimya öğretmeniniz Mösyö Hubert’in bir Atwood makinesi yardımıyla dinamiğin 

temel ilişkisini doğruladığını, (…) meslektaşımız Bailly ile ders saatleri tastamam 

aynı olan Mösyö Bonnini’nin felsefe öğrencilerine: (Şafak, sabah saatini 

kuşatıyordu…) dizesini okuttuğunu ve çevirttiğini biliyorum”49 

 

Birinci bölümde “ben” diyen anlatıcı, ikinci bölümde “sen”, seslenilen kişi 

olmaktadır. İkinci bölümün “ben” diyen kişisi ise birinci bölümde seslenilen kişi yani 

“sen”dir. Bu amca Pierre Verner’nin yeğen Pierre’e söz hakkı tanıması anlamına 

gelmekte ise de bu yetki aktarımının tam olarak gerçekleşmediği anlaşılmaktadır: 

 

 “Akşam sen benim devam ettiğim, daha doğrusu benden yararlanarak senin 

devam ettiğin bu metni yazmaya başladın, çünkü, gerçekte, yazan ben değilim 

sensin, sen sözü bana veriyorsun, olanı biteni benim bakış açımdan görmeye, senin 

sahip olduğun ve benim erişemeyeceğim öteki bilgileri bana aktararak, benim 

bilebileceklerimi, seninse bilmediğin şeyleri düşlemeye çabalıyorsun.”50 

 

Bu göndergesel karışıklık ve ikiyüzlülük yapıtın ilerleyen sayfalarında bir 

sızlanmaya dönüşür. 

 

 “Eğer kitabını okumamı istiyorsan, eğer daha ilk sayfalardan uzaklaşmamı 

istemiyorsan, cümlelerin bana ulaşması, beni ikna etmesi ve yükselttiğim, sana karşı, 

bütün bu uğraşına karşı yükselen o duvarı kurnazlıkla yavaş yavaş yıkması için 

                                                
48 A.g.y. s. 101. 
49 A.g.y. ss. 17-18. 
50 A.g.y. s. 153. 
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onları benimkinden farklı bir ağızla aktaran gerektiğinden, geçen yıl yazılmasına o 

kadar sık, o kadar tehlikeli biçimde katkıda bulunduğum ve sonra ancak zaman 

içinde geçebilecek bir tiksintiyle yüz çevirdiğim bu kitabın fiil çekimlerinde birinci 

tekil kişi olma görevine bundan böyle benden daha uygun olan ( …) Henry enişte 

…”51 

 

Üçüncü bölümde anlatıcı seslendiği yeğen Pierre’e olan biteni bir günlük 

halinde anlatır ve daha çok dayı Pierre’in haberlerini aktarır. Bir anlatım hızlılığının 

gözlendiği bu bölümde anlatıcının kurduğu birçok kısa-uzun cümlenin öznesi “Dayın 

Pierre”dir:   

 

 “Dayın Pierre ( …) Atına ulusal müziğini gerdi.” s.302  

“… dayın Pierre (…) odasına kapandı;” s.302  

“ …dayın Pierre günleri sayıyordu.”s.303 

“… dayın Pierre (…) ders programını veren başyardımcıyı gördü;”s.304 

“Dayın Perşembe bütün sabah kız arkadaşından telefon bekledi ;” 

“Dayın, (…) bir kafede randevu vermişti;” 

“Dayın Pierre (…) öğlke yemeği yedi;”s.305 

“Pierre Dayın (…) kahvaltı yapmaya size geldi;”s.306 

“Dayın o gece ancak birkaç saat uyudu;” 

“Dayın bir bakışla sizi susturdu;” s.307 

“Dayın Pierre ( …) dünyanın tasfiri kitabını bitirdi.;” 

“Dayın Pierre (…) Mabillon’dan metroya bindi.”s.320 

“Dayın tarih ders kitaplarını karıştırıyordu.”s.320 

“Dayın Pierre yola koyuldu.”s.338 

“Pazar günü Dayın Pierre, salgın olan,ama içinde bulunduğu yorgunluk ve 

gerginlik yüzünden kendisinde çok ağır geçen şu hafif grip yüzünden 

yataktaydı.”s.361 

“Akşam dayın neredeyse hiç ara vermeden saat on bire kadar yazdı.”s.361  

“Pierre , sınıfın öteki ucunda (…) bir çok yıl birden  yaşlanmış gibi çok 

yavaş, çok ölgün XIV. Louis’nin son yıllarını ve büyük kışı anlattı.”s.374 

                                                
51 A.g.y. ss. 285-286. 
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“Dayın Pierre, bu ikinci sınıfta Jacques’la yeniden karşılaştı.” 

“Dayın Pierre (…) seni akşam yemeğe davet etmeyi düşünecek olsa , tüm 

gücünle reddedeceğini hayal ediyordu.”s.376 

 

Tüm bu alıntılar üçüncü bakış açısından anlatılan  onun kitap yazma 

girişiminin yaşamında yarattığı yoğunluğu ve sıkıntıyı, adım adım bir çöküntüye 

gidişi ve giderek yazarın yaşamına mal oluşu göstermektedir. Dereceler’in 377, 395, 

400. sayfalarında yinelenen ve bir sayıklamayı andıran sözcüklerden Vernier’nin 

devre dışı kaldığını ve üçüncü bakışın söz aldığını görmekteyiz.  

 

“Dayın Pierre artık yazmayacak. Dayın Pierre artık Pré-aux-Clercs sokağı 6 

numarada ona kiraladığım odada değil. Dayın Pierre hastanede (…) Şimdi ben 

yazıyorum; onun yerine geçtim;” s.377 

“Dayın Pierre artık yazmayacak.(…) kitabın senin için yazıldığını ve bu 

yüzden öldüğünü bilmiyorsun” s.395 

“Dayın Pierre artık yazmayacak; bu kitabın senin için yazıldığını sana artık 

ben söyleyeceğim…” s.400  

 

Gerçekte Vernier topladığı verileri, bilgileri haber verenlerin ağzından, 

kendini onların yerine koyarak anlatmakta ve farklı bakış açıları yaratmaktadır. Bu 

konudaki itiraflar birinci bölümde Vernier’den; 

 

“Senin kendinin ne olduğunu, yani nereden geldiğini hangi yöne gittiğini 

şimdiki zamanının yöneyini gözünde canlandırabilmen için daha şimdiden, 

yöntemsel imgeleme, yeniden kurma, varsayım geliştirme için büyük çaba 

göstermem, kendimi senin yerine koymam, senin gözlerinle kendimi görmeyi 

denemem, bunun sonucunda bu anlatının dengesini değiştirerek sözü sana vermem 

gerekirdi”s.121  

 

İkinci bölümde itiraf, dayısı Vernier ile kitabın yazılması konusunda yaptığı 

gizli anlaşmayı, çevrenin tepkilerine dayanamayarak isyan eden ve bozan Pierre 

Eller’den gelir:  
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“…yazmak için şimdi benim gözlerimi, benim duygularımı ve benim sesimi 

kullanarak, ancak senin bildiğin ve sezdiğin şeylerle zenginleştirip kaleme aldığın bu 

eseri okuyacağım zaman geldiğinde,”s.231 

 

 3.3. İç İçe Anlatı 

“Öykü içinde öykü”, “iç anlatı”, “iç öykü” gibi tanımlamalarla 

açıklanabilecek iç içe anlatı ile okurlar André Gide’ın Kalpazanlar’ında karşılaşırlar. 

Giderek bir yeni roman karakteristiği haline gelen bu yöntem bir gönderme ya da bir 

alıntı özelliği taşıdığından Metinlerarası ile ilişkilendirilebilir. Anlatılmakta olan bir 

öyküye koşut olarak anlatılan ikinci öykü birincinin bir yinelenmesi durumundadır. 

Küçük öykü diyebileceğimiz bu iç içe anlatı, içine girdiği öyküyü yansıtır, onunla 

uyum içinde gelişir. Bu iç içelik yapıta Metinlerarası bir özellik katar. 

  

Dereceler’de yazarın seçtiği okul programının uygulanmasının öyküsüne 

koşut olarak Taine Lisesi öğretmenlerinden Pierre Vernier  de 2A sınıfının öğrenci 

ve öğretmenlerinin kendi aralarındaki ilişkilerini, yakınlıklarını uygulamak zorunda 

oldukları okul programı çerçevesinde yazmaya girişir ve bu girişimin izleri yapıtın 

pek çok yerinde görülebilir. 

 

Roman’da izleksel planda öne çıkan konulardan biri olan “akrabalık” bu 

betimlemenin vücut bulması için kullanılmaktadır: 

 

“bu tür ender aile yakınlıklarının ve ayrıca seni yakından tanıyor olmamın, 

bana uzun zamandan beri kafamda evirip çevirdiğim bir tasarıyı, kimi öğrenciler 
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onların ev yaşamları üzerine başka öğretmenlerden edineceğim bilgilerle, bir sınıfın 

betimlenmesi tasarımı gerçekleştirme fırsatı vereceğini ekledim.”52 

 

Vernier kitap yazma tasarısını, roman kişilerini çoğaltarak devam etmektedir.  

 

“12 Ekim Salı günü, üçle dört arasındaki zaman diliminde yalnızca sana derse 

gelenleri değil, arkadaşlarının derslerine de giren öğretmenleri (…) çoktan 

konumlandırdım;”53  

 

Vernier’nin, kitabını yazma aşamasında yararlandığı ve üçer kişiden oluşan 

akraba gruplarının itici gücünü, anlatıcı yazarın da içinde bulunduğu grup 

oluşturmaktadır: Pierre Eller (yeğen)-Pierre Vernier (hoca-yazar-dayı)-Henri Jouret 

(hoca-Pierre Eller’in eniştesi). Vernier’nin en temel dayanağı olarak ortaya çıkan bu 

gruba yine de güven duymadığı sezilmekte ve ilişkiden beklenen verimin alınması 

için gerekecek çabanın, Vernier’nin tükenişine neden olacağı baştan görülmektedir.  

 

“… şimdilik bu üçlülerin en güçlüsünü, eniştenin, senin ve benim 

oluşumumuzun dağılmasına izin vermemeliyim, (…) daha ilk satırı yazma kararını 

vermeden önce gözümün önüne gelen çok büyük güçlükleri (…) bu satırlarda birkaçı 

dışında hiç dokunmadığım yazın ve aktarım güçlüklerini yenebileceğimi bu üçlü 

sayesinde hayal edebildim.”54  

                                                
52 A.g.y. s. 15. 
53 A.g.y. s. 91. 
54 A.g.y. 118. 



 

                      IV. BÖLÜM 

 

DERECELER’DE METİNLERARASI İLİŞKİLER 

 

Bir yapıtın, gerçek veya kurmaca bir olayın, ünlü bir kişiliğin başka bir 

yapıtta ve farklı bir bağlamda gözlenen varlığı, Metinlerarası İlişkileri akla 

getirmektedir. Michel Butor’un dördüncü romanı Dereceler’de metinlerarasılığın 

açık-kapalı pek çok örneğine rastlanmaktadır. Yapıtta ele alınan konunun doğası 

gereği bunun bir zorunluluk olduğuna da hükmedilebilir, çünkü unutulmamalıdır ki 

bir lise sınıfında, bir ders yılı betimlenmektedir.   

 

Tezimizde, yeni romanla daha belirgin bir biçimde ortaya çıkan anlatım 

tekniklerinden “Metinlerarası İlişkiler”i ön planda tutmamızın bir diğer nedeni 

yapıtın daha başlangıcında Saint-Simon ile başlayan ve 400. sayfada Montesquieu ve 

Voltaire ile sona eren pek çok ünlü kişiye, yapıta, tarihsel ve bilimsel olaya yapılan 

göndermenin ulaştığı şaşırtıcı boyuttur. 

 

Dereceler, metinlerarası ilişkinin türev ilişkisine dayanan açık Metinlerarası 

ilişki biçimi olan bir öykünmenin (pastiche) yarattığı yapıt olarak algılanabilir. 

Kitabın anlatıcı kahramanı Pierre Vernier, sık sık gönderme yapılan Marco Polo’nun 

“Dünya’nın Betimi” adlı kitabından esinlenerek öğretmenlik yapığı Taine Lisesi 2A 

sınıfının betimlemesini içeren bir kitap yazmaya girişir. 
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Marco Polo, para kazanmak amacıyla yaptığı Doğu yolculuğu ile bilinmeyen 

bir dünyanın kapılarını Batı’ya açmaya çalışır, Vernier ise yeğenini ve tüm 

öğrencilerini, yakınlarını, Butor’un Dereceler’ine ulaşan her okuru, yetiştirmek için 

sınıfın betimine girişir. Yapıt boyunca uygulanan okul programı çerçevesinde farklı 

dönemlerden yapıtlara, tarihsel ve mitolojik olaylara yapılan göndermeler ve kimi 

yapıtlardan alıntılarla belli başlı tarihsel olayların ayrıntılarına inilerek, bunların 

görkemlerine karşın gölgede kalmış olumsuz sonuçlarını gözler önüne serer. 

 

4.1. Alıntı (Citation) 

 

Dereceler’de oldukça zengin bir listeyi oluşturan, ayraç ve italik yazı gibi iki 

temel tipografik unsur yardımıyla verilen ve hemen algılanabilen alıntı, Metinlerarası 

yöntemin en belirgin ve açık biçimidir. 

 

  Kubilay Aktulum’un  Metinlerarası İlişkiler adlı kitabında (s.94) belirtildiği 

üzere, Jacobson’a göre alıntı “bir sözce içinde sözce, bir ileti içinde ileti, bir sözce 

üzerine sözce”dir. Compagnon’a göre “alıntı, yinelenen bir sözce ve yineleyen bir 

sözcelemdir”. Compagnon, alıntının önemine olduğu kadar, alıntılama edimiyle 

yaratılan yeni değere de dikkat çekmektedir (s.96). Petit Robert ise “genellikle ileri 

sürülen bir görüşü açıklamak ya da desteklemek için bir yazardan, ünlü bir kişiden 

alıntılanan parça” şeklinde tanımlar alıntıyı (s. 98). 
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Tüm bu yetkin kaynaklardan elde edilen pek çok tanım dikkate alınarak 

denebilir ki alıntı, bir kişiye ait bir sözün, başka bir bağlamda, başka bir kişi 

tarafından anımsanması ve vurgulanmasıdır. Bu yönteme başvuran kişi, alıntıladığı 

görüşe, ya tamamen katıldığını ya da karşı çıktığını belirtebilir. Her iki durumda da 

alıntı, alıntılandığı yeni bağlamda bir destek, bir kanıt işlevi üstlenmektedir.  

 

Her bir yapıt ve yazara yeni yapının gerektirdiği ölçüde göndermede 

bulunulduğu bir yana, Else Gongeneel’in Michel Butor le pacte Romanesque adlı 

incelemesinde belirttiği gibi Dereceler adlı romanda alıntılanan yapıtların toplu bir 

listesinin verilmesi bu yeni metni (Dereceler) nasıl zengin bir metin kesişme alanı 

haline getirdiğinin göstergesi olmuştur. 

 

Dereceler’de alıntılanan yapıtlar: 

 

Bodin                       : De la République ou Du Gouvernement s. 185 

Boileau                    : L’art Poétique  s. 120 

Cicéron                    : “De Signis”      s. 219 

Coleridge                 : The Rime of the Ancient Mariner s. 158, 292, 373 

Dante                       : Inferno      s. 147 

                                : Purgatorio s.43, 183 

                                : Vita Nuova s. 18, 66 

revue “Détective”                         s. 398 

revue “Fiction”                            s.59, 223, 228, 229, 233, 235, 276, 278, 361, 398 

revue “Galaxie”                           s. 308, 388, 398 
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Homère                    : Odyssée (chants V et VI) s. 151, 152, 174, 175, 204, 206, 208, 

209, 214, 217, 232, 268, 276, 281, 339, 340, 349, 365, 378, 382, 388, 398 

Keats                        : “On First Looking into Chapman’s Homer” s.11,12, 191, 275, 

292 

Kipling                     : Le livre de la jungle (The Jungle Book) 

Marot                       : “L’Épître à Lyon Jamet” s.  

Montaigne                : “Des Coches” (Essais, III, 6) s. 268, 295, 299, 323, 327 

Montesquieu             : Lettres Persanes (XXX et XXXVI) s. 247, 258, 394 

Marco Polo              : La Description du Monde s. 93, 127, 135, 136, 143, 303, 313, 

320, 329, 394 

Rabelais                  : Pantagruel s.10,17,32,49,50,67, 115, 182, 219, 220, 223, 247, 250 

                                : Gargantua s. 112, 113, 233, 235, 270, 271, 273, 274 

                                : Tiers Livre s. 379 

Racine                      : Athalie (préface) s. 120 

                                : Britannicus s.180, 181, 258, 368, 383 

                                : Iphigénie s.19, 37, 43, 119,281, 283, 394, 398, 400,  

Renaudot                 : Gazete s. 123, 259, 377 

Saint-Simon            : Mémoires (tomes II, III, IV) s.9, 262, 276, 285, 286, 311 

Shakespeare            : Jules César s. 46, 47, 65, 134, 186, 276, 277, 370, 371, 383  

                                : Macbeth  s. 132, 155, 213, 251 

Tite-Live                 : Ab Urbe condita (livre XXI chap. 34) s.  365, 366, 382 

Virgile                     : Énéide (livre IV) s. 134, 149, 150, 152, 276, 366, 382, 383 

Voltaire                   : Essai sur les Mœurs (CXLII) s. 394, 399 
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 Alıntının yapıta parçalı bir görünüm vermesinin yanı sıra, alıntılamanın da 

yapıtın doğasına uygun olarak bir çizgiselliği, düzeni bulunmamaktadır. Sözgelimi 

romanın sekizinci sayfasında Saint-Simon’a gönderme yapılmış ancak dokuzuncu 

sayfaların ortalarında ona ait bir metinden, yapıt ve yazar adı verilmeksizin yalnızca 

içerik belirtilerek bir alıntı yapılmıştır:  

  

 “… Fransa’nın veliahtı Monsenyör’ün ölümünü anlatan metne başlamasını 

istiyordu: 

 ‘Orada bütün Versailles’i  bir araya gelmiş buldum …’ ”55   

  

 Benzer bir yaklaşım Rabelais’den alıntı yapılırken sergilenmektedir. Yapıtın 

kesin adı verilmezken içerik üzerinden metne yaklaşılmakta ancak yapılan alıntılar, 

“yıldız, üçgen, çember” gibi simgeleri izleyen yayıncının açıklamalarını da 

içerdiğinden, metin-ötesi ilişki, bu bölümde yan-metinsellik boyutunda 

gerçekleşmektedir. 

 

 “yıldız  “öğrenciliğe soyunan Pantagruel Fransız üniversitelerini dolaştı…”, 

 “üçgen, “Pantagruel’in öğrenimine ayrılan bölümlerin çoğu…”, 

 “çember, “Gargantua’da çok daha gelişkin bir program bulacağız; burada 

zihnin kendisi…”56 gibi alıntılar, metnin algı ve yorumuna  katkı sağlayan 

unsurlardır ve metnin ayrılmaz parçalarıdırlar. 

  

                                                
55 A.g.y. s. 9. 
56 A.g.y. s. 10. 
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 Dereceler’de pek çok kez gönderme yapılıp alıntılanan Rabelais’nin 

Pantagruel adlı ilk yapıtında öne çıkan ve Gargantua’nın, oğlu Pantagruel’e yazdığı 

mektup, bir okuma edimi nedeniyle alıntılanmaya başlansa da, okumanın düzeltimi  

çerçevesinde alıntı olmaktan çıkıp bir ikili konuşmaya dönüşmüştür öğrenci ve 

öğretmen arasında, alıntının tipografik unsurları da yerini dialog çizgisine 

bırakmıştır: 

 “ ‘şimdi tüm bilim dalları eski durumuna getirildi, tüm diller yeniden önem 

kazandı…’ 

 -Eller, (…) son cümleyi baştan alın. 

 -Şimdi tüm bilim dalları 

 -Daha iyi 

 -Eski durumuna getirildi, tüm diller yeniden düzenlendi… 

 -Devam edin 

 -Yunanca, onu bilmeden bir kimsenin kendi kendine… 

 -Kendi kendine ne? 

 -Kendine bilgin, İbrani, Keldani, Latin demesi utanç verici bir şey. 

Deyimler… 

 -Dikkat  

 -İzlenimler onca zarif ve doğru…” 57 

  

 Romanın onyedinci sayfasındaki Rabelais’nin Pantagruel alıntısında sözü 

edilen durumla öğrencilerden Alain Mouron’un durumu arasında bir benzerlik göze 

çarpmaktadır. Alain, bir yıl önce bulunduğu Bourges’dan Paris’e, anne tarafından 

                                                
57 A.g.y. ss. 10.11. 
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akrabası olan Mösyö Bailly’nin de eğitmen kadrosunda bulunduğu Taine Lisesi’ne 

eğitim için gelmiş bir Butor roman kişisi, Pantagruel ise aynı nedenle Paris’e 

gönderilen bir Rabelais kahramanıdır. Bu eğitim/öğretim ilişkisinde Vernier ile 

Epistémon aynı safta buluşurlar.  

 “…Paris’tesin eğitmenin Epistémon yanında”58 

  

 Rabelais’nin eğitim konusunda, ortaçağdaki, düşüncelere, özgür gelişmeye 

kelepçe vuran skolastik eğitim modeline karşı çıkan ve “…gerçek hayata dayanan 

kafa ve vücudu bir arada ve denk olarak geliştirecek bir pedagoji”59 yi benimseyen 

görüşüne uygun olarak, kahramanı Gargantua’nın, oğlu Pantagruel’e önerdiği 

eğitimi, Butor’un da benimsediği, onaltıncı yüzyıldan çağımıza seslenen bu yazardan 

yaptığı pek çok alıntı ve gönderme ile açıklamaktadır. Dereceler’in öğretmeni 

Vernier de Alain Mouron’u, kimliği ve ortaçağ üzerine sorgulamaktadır. 

  

 “-Adınız ne? 

 -Alain Mouron… 

 -Geçen yıl neredeydiniz? 

 -Bourges’da 

 -İşte size, orada yaşayanların ortaçağın ne olduğunu bilmeleri gerektiğine 

örnek oluşturan bir kent. Evet ne diyeceksiniz?” 60 

  

 Rabelais’nin yapıtı Pantagruel’de yer alan Mektup, hep belirtildiği üzere, 

çağında olduğu kadar Dereceler’de de bir öğrenme, bulma, keşfetme kışkırtıcısı 
                                                
58 A.g.y. s. 17 
59 Vardar, Berke, Fransız Edebiyatı, Multilingual, İst, 1998, s.72. 
60 Butor,  Michel, Dereceler, çev. Ali Özçelebi, Y.K.Y. 2003, s. 395. 
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olarak pek çok kez anılmış ve alıntılanmıştır. Romanımızın 10, 17, 32, 50… 

sayfalarında çeşitli dillerin öğrenilmesinden, doğa olaylarının bilinmesine değin pek 

çok alanın büyük bir merakla öğrenilmesi adeta emredilmektedir “bilmediğin hiçbir 

şey kalmasın”61 denilerek. Dahası Gargantua’nın dil eğitimi konusundaki görüşleri, 

Dereceler’in öğrencilerinden Jean-Pierre Cormier’nin Rönesans’la ilgili soruya 

verdiği yanıtta, öğrencinin kendi söylemine dönüşmüştür: 

  

 “-Elbette, tüm dersler Latince yapılıyordu! Ama Yunanca okunmuyordu ki bu 

dil olmadan bir insanın kendi kendisine bilginim demesi utanç vericiydi.”62  

 

 Romanda çokça yinelenen fetih ve keşif izlekleri ile bağlantılı olarak alıntı 

yapılan metinler, övgü ve eleştiri taşıyan metinler olarak iki ulamda toplanabilir: 

 

 Övgü içeren metinler: 

 

 Marco Polo  : La Description du Monde 

 Voltaire        : “Du Japon” 

 Keats            : “On First Looking…” 

 Rabelais       : lettre de Gargantua à Pantagruel 

 Tite-Live      : le passage des Alpes par Hannibal 

  

 

                                                
61 “… rien ne te soit inconnu”. Collection littéraire Lagarde et Michard, XVIe siècle, les grands auteurs 
français, Bordas, Paris, 1985, s. 51. 
62 Butor,  Michel, Dereceler, çev. Ali Özçelebi, Y.K.Y. 2003, s. 33. 
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 Eleştirel metinler: 

 Montaigne    : “ Des Coches ” 

 Saint-Simon : révocation de I’Édit de Nantes 

 Bodin           : De la République 

 Renaudot      : “ Gazette ” 

 Cicéron         : le pillage de la Sicile par Verrès 

 Coleridge      : The Rime of the Ancient Mariner 

 Montesquieu  : “ Lettre sur la vaine curiosité des Parisiens ”  

  

Tüm bu fetih ve keşif hareketini yücelten veya eleştiren yapıtlardan da iki 

farklı grup çıkarılabilir. Bunlardan biri Marco Polo, Voltaire ve Keats’ın imzalarını 

taşıyan ve herbiri yalnızca keşif olgusunu konu alan metinler grubu, diğeri, 

Montaigne, Saint-Simon, Bodin, Renaudot ve Cicéron’un kaleminden çıkan ve tümü 

de fetih eylemini  işleyen yapıtlardır. 

 

 Rabelais, (Gargantua, Pantagruel) toplumsal eleştirisini, yarattığı düşsel 

ülkede kahramanları aracılığıyla yapmaktadır ve mektubuyla keşfetmenin, 

öğrenmenin hazzını aşılamaktadır. 

 

 Montesquieu ise “İran Mektupları (lettres Persane)” başlıklı yapıtında 

ülkesinin sosyal, siyasal çarklarını bir yabancının gözüyle izlemekte ve toplumsal, 

siyasal eleştirisini ülkesini tanımaya çalışan bu yabancıya yaptırmaktadır.  

 



 57 

 Saint-Simon, kitabı Memoires’ı, saray yaşamının yakın bir tanığı olarak 

kişisel gözlemlerine dayalı günlük notları ve XIV. Louis dönemine ait belgeleri 

düzenleyerek oluşturur. Yaşadığı çağdan önceki bir döneme yazarın eleştirel bakışını 

sergileyen yapıt, Vernier’nin öğrencilerinin, arkadaşlarının desteği ve bizzat kendi 

gözlemleriyle toparladığı notların düzene sokulmasıyla oluşturduğu betimleme ile bir 

günlük niteliği taşıması bakımından ortak bir noktada buluşur. 

 

 “…şu anda okunacak durumda olmadıkları, bitirilmeleri, düzeltilmeleri 

gerektiği için (…) Pierre Eller’e adanmış bu notları …”63  

  

 Vernier, kitabını oluştururken amacını belirten, yeğeni Pierre Eller’e yönelik 

şu sözlerle de, “ öyle ki bu yazdıklarım sende yeni bir bilinç doğurabilsin ve içinde 

bilinçsizce kımıldayıp durarak sürüklendiğin, çamurlu ve girdaplı bir ırmak gibi akıp 

duran (…) bu kocaman bilgiler kütlesini tastamam kavramakta becerikli olasın 

istiyorum”64 oğlu Pantagruel’e yazdığı mektupta “sonunda bir bilim gayyası 

göreyim”65 diyen Gargantua ile özdeşleşmektedir.  

 

 On Altıncı Yüzyıl Fransız Yazarları’na, kapsayan bir yapıt olarak pek çok kez 

gönderme yapılmış ve kapsanan yapıtlar olarak da Rabelais’nin Gargantua ve 

Pantagruel adlı yapıtları konu seçilmiştir. Henri Jouret Gargantua’nın eğitimi 

hakkında görüş bildirirken, Rabelais’nin yapıt boyunca eğitim ile ilgili düşüncesini 

                                                
63 A.g.y. s. 54. 
64 A.g.y. s. 84. 
65 A.g.y. s. 50. 
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“… Kötü eğitim kötü bir yaşam biçimi üretir…”66 sözcükleriyle özetler ve 

Gargantua’nın davranışlarının buna kanıt olduğunu vurgular. 

 

 Edebiyat hocası Mösyö Henri Jouret’nin gözetiminde yapılmakta olan 

edebiyat dersinde, Gargantua’nın incelenmesi 111, 112, 113 no.lu sayfaların 

bütününü kapsayacak şekilde sürerken, yapıttan alıntılar kimi kez ikili konuşma 

özelliği göstermekte ve kötü eğitim içerikli bu bölüm hakkında sorgulanmakta olan 

öğrenci Abel’in düşüncesi şekline dönüşebilmektedir. 

 

 “- Bu olaydan sonra Ponocrates’in insafına kalmış bir biçimde, tüm 

duyularıyla her şeyi okumak, öğrenmek istedi; ama öğretmen başlamadan önce, nasıl 

olup da bu kadar uzun bir zaman içinde eski öğretmenlerinin onu bu kadar budala, 

aptal ve cahil kıldıklarını anlamak için önceden alıştığı biçimde çalışmasını 

istedi…”67  

 

 Kimi kez de tipografik unsurlar kullanılarak bir alıntı özelliği ile 

yansıtılmaktadır: 

 

 “… sonra bir süre daha yatakta kalıyor, hayvani melekeleri uyansın diye 

geriniyor, bacaklarını hareket ettiriyor, ayaklarını oynatıyordu…”68 

 

 Rabelais, hayvanlara özgü davranışları nitelerken kullanılan “Gambader: 

bacaklarını oynatmak, Penader: ayaklarını oynatmak” gibi fiilleri Gargantua’nın 
                                                
66 A.g.y. s. 112. 
67 A.g.y. s. 112. 
68 A.g.y. s. 113. 
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yaşamın gerektirdiği etkilere verdiği tepkileri dile getirirken de kullanarak eğitimin 

insan davranışlarında, olumlu ya da olumsuz, değişiklik yaratmadaki rolüne dikkat  

çekmektedir. 

 

 Vernier’nin yeğeni Pierre Eller’in gözüyle anlattığı Derceler’in II. Bölümü, 

Metinlerle İngiliz Edebiyatı ve içerdiği Macbeth, Julius Caesar XIX. Yüzyıl, Rime of 

the Ancient Mariner, Keats’ın “Chapman’ın Homeros çevirisini ilk kez okuyuşu” gibi 

metinlere yapılan gönderme ile başlamaktadır. Macbeth’ten sahnelerin anlatılmasıyla 

kitabın ana dokusu bozulmuş, yapıta giren yabancı betimler açık bir alıntı özelliği de 

taşımadıklarından ana metin içinde bir yama etkisi bırakmıştır. 

 “… dayısı René’den bu bilgileri alabileceğini düşünüyordu;  

 dile getirdiklerinin ne kadar gerçek olduğunu henüz bilmeden, (…) 

Banquo’ya doğru dönen Macbeth sahneye girdiğinde, cadıların, büyülü sözlerini 

söyledikten sonra sustukları anın  

 başlangıç olarak iyi bir seçim olduğunu …”69 

 

 Yazınsal eleştiride “Kolaj” olarak nitelenen bu yöntem de ayrışık bir unsur 

olarak Metinlerarası ilişkiyi doğurmaktadır. 

 

 İngilizce öğretmeni René Bailly’nin ders projesi bağlamında anlatıma 

sokulan parçacıklar, içerik olarak farklılıklarını ortaya koyduklarından, bildirimi 

yapılmamış alıntılar olarak da algılanmaktadır. Anlatıcı ayrıca Macbeth’ten bir 

anlatıyı klasik alıntı unsurlarını kullanmak yerine “… Macbeth’in tam metnini 

                                                
69 A.g.y. s. 131 
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getirme sözünü aldıktan sonra, bu ders kitabından okuttuğu”70 şeklinde bir sunumla 

alıntılama yapmakta ayraç da kullanmamaktadır. “muzaffer yüzbaşının” diye 

başlayan bu kısım oyunun kahramanlarından Banquo’nun sözlerinin tırnak içinde 

verilmesiyle son bulur. 

 

 “Nee! İblis gerçeği söyleyebilir mi?”71    

 

 Zaman zaman yapıt ve yazar adı verilmeksizin yapılan ve farklı sayfalara 

saçılan kopuk, metin dışı parçaların bütünleştirilmesi ve alıntı kaynağının bulunması 

çabası, okurun kendisini bir bilmece-bulmaca oyununun içinde hissetmesine neden 

olmaktadır. Örneklemek gerekirse, “… krallığın nüfusunun dörtte birini yok eden, 

ticareti baltalayan, onu her yönden zayıflatan, onu uzun süre halkın ve dragon 

süvarilerinin yağmasına açan, her cinsiyetten binlerce masum insanı gerçekten 

öldürdükleri işkence ve bin beter acılara izin veren”72 içeriğindeki bir alıntı, aynı 

dokuya sahip, kaynağı verilmiş başka bir alıntı ile başka bir sayfada 

bütünleşmektedir. 

 “… sonunda yaşanılan dehşetler yetmiyormuş gibi, krallığın bütün 

eyaletlerini yalan yemin ve kutsallığa saygısızlıklarla dolduran, her şeyin, yanlışlığın 

bu şanssız kurbanlarının inlemelerini yankılattığı yerde, başkalarının vicdanlarını 

mal, mülk ve rahatlarına kurban ettikleri, birbirlerini yapmacık dinden dönmelerle 

satın aldıkları sırada …”73 

 

                                                
70 A.g.y. s. 131. 
71 A.g.y. s. 132. 
72 A.g.y. s. 397. 
73 A.g.y. s. 400. 
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 Vernier’nin kitabını yazma girişiminin kendisinde yarattığı sıkıntıya koşut 

olarak, romanın ikinci yarısından sonra eleştiri yönü ağır basan yapıtların 

alıntılanması yoğunlaşmaktadır. Tarih dersi hocasının temel dersi olan Amerika’nın 

keşfi ve fethi ile ilgili olarak yerli halka karşı geliştirilen politikalara yönelik 

eleştirileriyle Montaigne’in çığlıkları : “… Tersine, onları daha kolayca ihanete, 

şehvetperestliğe, paragözlülüğe ve her tür insanlık dışılığa ve acımasızlığa, bizim 

geleneklerimizin örneğine ve kalıbına uydurmak için, biz onların bilgisizliklerinden, 

deneyimsizliklerinden yararlandık.”74, ağırlıklı olarak XVII. Yüzyıl Fransa’sına 

gözlerini çeviren ve “… halen tiksinmek durumunda oldukları ekmekten başka bir 

şey yemeyeceklerine ikna olmuş durumdayken, onları hiç inanmadıkları şeylere 

tapınmaya ve ermişlerin ermişi İsa’nın göksel gövdesini gerçekten ekmek olarak 

kabul etmeye zorluyorlardı” diyen Saint-Simon’un haykırışı duyulmaktadır. Tarih 

öğretmeni Vernier de girdiği sınıflarda işlediği “… madenlerde yerlileri zorla 

çalıştırma düzeni, siyah köle ticaretinin başlangıcı”75 ve “karaderili köle trafiği 

Sudan’a yapılan baskınlar, köle yüklerinin Antil Adalarına, Brezilya’ya ve 

Virginia’ya boşaltılışı” gibi konu başlıklarıyla bu eleştirilere katıldığını 

göstermektedir. 

 

  Bir anlamda kirli çamaşırların ortaya saçılması gibi algılanabilecek bu son 

bölümler, yardımlaşmaya dayalı olarak, bir kitap yazma umuduyla başlayan dayı-

yeğen anlaşmasının da trajik dağılımının anlatıldığı bölümdür. Vernier’nin sınıfın 

betimi için yardımını istediği yeğeni Pierre Eller’le yaptığı anlaşmada gelinen nokta, 

öğrenci yeğenin, öğretmen dayıya isyanı: “ Sınıftan çıkıp gittin, kapıyı arkandan 

                                                
74 A.g.y. s. 295. 
75 A.g.y. s. 15. 
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çarptın. Dayının gözlerinden yaşlar boşanıyordu.”76, aile ilişkilerinin zedelenmesi: 

“… seninle ve anne babanla ilişkilerinin kendisini Canivet sokağındaki odasını 

terketmek zorunda bırakacak kadar bozulduğu”77, yeğen Pierre’in çevresinde 

kuşkuyla karşılanması “olanaksız artık, bütün arkadaşlarım benden kuşkulanmaya 

başladılar …”78 sonuçlarını doğurmuştur. Vernier yazma girişiminin dayanılmaz 

ağırlığıyla otoritesini, sağlığını ve yaşamını yitirmiştir. “Ocak ayında, zayıflamış 

yüzü solmuştu; kamburlaşmıştı, gözlerinde ölgün ve acılı bir ışık vardı; sana 

bakmaktan kaçınıyordu.”79    

 

 Dereceler’in her bölümünün yedi alt bölümden oluşan üç bölümlük bir kitap 

olduğu bilgisini anımsayacak olursak, diğer iki anlatıcıya söz bırakıldığı izlenimi 

verilmeye çalışılsa da, kitap boyunca dizginleri elinde tutan Vernier’nin ölümünün 

üçüncü bölümün altıncı alt bölümünde, son satırlar arasına sıkıştırılarak verilmesi bir 

Yeni Roman cilvesi olarak değerlendirilebilir.  

 

 “… Kitabın senin için yazıldığını ve bu yüzden öldüğünü bilmiyorsun, ama 

onu yine de affettin.”80 

 

 Vernier, kendi girişiminin kurbanı olarak, evlatlığı Brutus ve eniştesi 

Cassius’un kurdukları tuzakta can veren “… pazarın orada, meydanda düşüp kaldı, 

ağzı köpükler içinde, konuşmaya mecalsiz”81 İmparator Caesar ve Kral 

                                                
76 A.g.y. s. 393. 
77 A.g.y. s. 345. 
78 A.g.y. s. 372. 
79 A.g.y. s. 373. 
80 A.g.y. s. 395. 
81 A.g.y. s. 277. 
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Agamemnon’un tanrılarla hesaplaşmasında yaşamı üzerine pazarlık yapılarak kurban 

seçilen İphigeneia “… Arkas, genç prensese, babasının onu tapınakta Akhilleus’la 

evlendirmek için değil, tanrılara kurban etmek için beklediğini açıklıyordu.”82 ile 

aynı yazgıyı paylaşmaktadır. 

 

 4.2. Gönderge (Référence)   

  

 Metinlerarası yöntemin bir başka açık biçimi olan gönderge, bir alıntı 

yapılmaksızın, okuru doğrudan bir yazara, bir yapıta, gerçek veya  kurmaca bir olaya 

yöneltir. Ancak anılan her yapıt, kişi veya olay yeni bağlamında, açık veya kapalı, bir 

nedene dayandırılarak kullanılır. 

 

 Michel Butor, Dereceler’de, bir okul programının anlatılmasının doğal bir 

yansıması olarak pek çok yapıtı, yazarı, tarihsel olayı, mitolojik kahramanı, bilimsel 

buluş ve önermeyi anmakla alıntısız göndergelere yönlendirir okurunu. Tüm bu 

ayrışık izler, sıradan birer gönderge gibi görülseler de, “roman bir araştırmadır” 

diyen yazarın gösterdiği hedefler, okur tarafından araştırılmaya, birbirinden kopuk 

gibi görünen yapıt, yazar ve olay yığınının yeni bağlamlarında nasıl bir mesajı 

iletmek üzere bir araya getirildikleri yorumlanmaya çalışılmaktadır.  

 

  

 

 

                                                
82 A.g.y. s. 283. 
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 Üç bölümden oluşan Dereceler’in birinci bölümünde ünlü yazarlara 

yapılan göndergeler: 

 Fransız Yazarları: 

 Saint-Simon                  :  s. 8, 88 

 Rabelais                        :  s. 9, 17, 32, 33, 49, 50, 111, 112, 113, 114, 120 

 Racine                           :  s. 21, 42, 120 

 Bodin                            : s. 104 

 Boileau                         : s. 120 

 Montaigne                    : s. 120 

 Théophraste Renaudot : s. 123 

  

 Diğer Yazarlar: 

 Goethe                        :  s. 45 

 Homeros                     :  s. 11, 24, 52, 79 

 Silvio Pellico              :  s. 29       

 Burada yapıtın adı gizlenerek yazar, yapıtıyla özdeşleştirilmiş ve bir ad 

aktarması yapılmıştır. 

 “… Mösyö Bonnini, Silvio Pellico’dan bir bölüm okumaya başlıyordu.”83 

 Marco Polo                  : s. 68, 93 

 Fritz Leiber                  : s. 59 

 Danté                           : s. 114 

 Eflatun                         : s. 104 

 Cicero                          : s. 104 

                                                
83 A.g.y. s. 29. 
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 Bu bölümde bilinen roman, dergi ve tiyatro yapıtlarına yapılan 

göndergeler: 

 Tiyatro Yapıtları: 

 Iphigeneia                    : s.19, 21, 37, 42, 119 

 Cinna                           : s. 21 

 Tartuffe                        : s. 21 

 Britannicus                  : s. 21 

 Kadınlar Okulu            : s.21 

 Polyeucte                     : s. 21 

  Bérénice                      : s. 120 

 Racine                         : s. 37   

 

 Diğer Yapıtlar: 

 Gargantua                   : s. 10, 67 

 Pantagruel                   : s. 111 

 Orman Çocuğu            : s. 116 

 Odysseia                      : s. 24, 25, 26, 79, 81 

 Sessizlik Oyunu            : s. 59 

 Match                           : s. 37 

  Şiir Sanatı                   : s. 120 

  

 Butor, çevirmenin önemini yeniden vurgulamak için onu gönderge 

sisteminde, çevirdiği yapıtın bir artı değeri gibi vermektedir. Odysseia adlı yapıta, 
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25. sayfada “Bérard’ın Odysseia çevirisi” biçiminde gönderme yapılarak çevirmenin 

önemsendiği izlenimi verilmektedir.  

   

 “… Çevirmen yazarın kendisine yabancı kalmış birçok özelliği keşfederek 

metni diliyle sorgulamalıdır.”84 

 

 Gönderge listesindeki bu yapıtlar, kimi kez kapsayan bir özellik taşırken kimi 

kez de kapsanan bir metin olarak inceleme konusu olmaktadır.   

  

 81. sayfada “Odysseia, Homeros şiiri, cilt I, Bölüm I-VII, Victor Bérard 

çevirisi.” belirtenleriyle aktarılmakla, Homeros şiiri kapsamında bir kapsanan yapıt 

özelliği sergilemekte ancak Bölüm I-VII arası şiirler inceleme konusu olduğundan 

Odysseia aynı zamanda bir kapsayan yapıt olarak da işlev görmektedir.  

 

 37. sayfada Firmin Didot 1837 baskısı Racine kitabı kapsayan bir kitap olarak 

göndergede yer almakta, aynı sayfada gönderme yapılan  Iphigeneia ise kapsanan bir 

yapıt olarak belirmektedir. 

 

 Larousse      :    s. 104 

 

 Bir sözlük olduğu için kapsayan yapıt durumunda verilmiş ve Eflatun, 

Cicero, Bodin, Requesens gibi yazar ve devlet adamları, yapıtları ile birlikte 

kapsanan göndergeler olarak bu yapıtta yer almışlardır. 

                                                
84 Butor, Michel, Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar, çev. İsmail Yerguz, Y.K.Y, İst. 1996, s. 141. 
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 Onaltıncı Yüzyıl Fransız Yazarları    :   s. 48, 74, 75, 82, 111 

 

 Bu yapıt da Pantagruel ve Gargantua’yı kapsamına almaktadır. 

  

  Bailly Sözlüğü                          : s. 24 

 Guillaume Budé Koleksiyonu  : s. 14 

 Erle Stanley Gardner’in Presses de la Cité baskısı polisiye romanları :  s. 14 

 Okul uzamının dışında, bir ev görüntüsünde gündeme getirilen bu yapıtlardan 

son ikisi bir dekorun betimi amacıyla kullanılmış anıştırmalardır. 

 

 Tarih Kitabı :  s. 123   

 Tarih kitabı kapsamında pek çok tarihsel olaya yapılan göndergeler: 

 30 Yıl Savaşları                       : s. 122 

 La Rochelle Kuşatması            : s. 123 

 Richelieu ‘nün İlk Yılları         : s. 123 

  

 XVIII. Yüzyıl Fransız Yazarları  : s. 15 

 Metinlerle İngiliz Edebiyatı        : s. 16, 28, 29, 48 

  

 Kapsayan yapıt olarak bu kitap, Macbeth (s. 28) ve Jules César (s. 29, 46) 

adlı oyunları kapsamaktadır. 

 

 Dereceler’in 28 ve 29. sayfalarında Julius Caesar’ın adından, latince 

kullanımıyla, büstünün resmi yapılan tarihi bir kişilik olarak üç kez söz edilmiştir. 
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29. sayfada ise fransızca kullanımıyla Metinlerle İngiliz Edebiyatı kapsamında ders 

konusu olarak incelenen bir metindir Jules César. 

 

 Yapıtların kahramanlarına yapılan göndergeler: 

 Rabelais’nin Kahramanları: 

 Gargantua      : s. 10, 50, 79, 111, 112, 113 

 Pantagruel      : s. 10 

 Grandgousier : s. 112 

 Ponocrates     : s. 112 

  

 Racine’in Kahramanları: 

 Agamemnon  : s. 19, 43, 119 

 

 Homeros’un Kahramanları: 

 Odysseus       : s. 24, 79, 119 

 Akhilleus       : s. 37, 119 

  

 Bu listeden de anlaşılacağı üzere Michel Butor’un romanlarında mitolojik 

unsurlar sıkça yer alırlar. Homeros ve yapıtı Odysseia’a önemli bir alan ayrılmış 

olması, Odysseus’un yolculuğunun anlatıldığı bölümün öne çıkarılması, ayrıca 

Racine’in klasik tragedyalarından Iphigeneia’nın kahramanlarına göndermede 

bulunulması mitolojik kahramanların yadsınamaz varlığını ortaya koymaktadır. 
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 Dereceler’de pek çok mitolojik yapıt ve kahramana gönderme yapılarak bir 

anlamda romanın destanla başlayan yolculuğunda vardığı nokta gözler önüne 

serilmektedir.    

 

 Kimi kez kahraman, yazarın ve yapıtın önüne geçip, daha kolayca 

belleklerdeki yerini alabiliyor, tıpkı öğrenci Alain’in ders yükünden çektiği sıkıntıyı 

yansıtan “en zor olanı buydu”, “en zor yeri buydu”, “… şu lanet olası dil bilgisi…” 

gibi sözlerinden  sonra “… bilmem kimin eğitim yöntemine göre Gargantua’nın 

eğitimi”85 şeklindeki soruyu yinelerken Rabelais’nin adını unutmuş görünmesi gibi. 

 

 Tarihe geçmiş kişilere yapılan göndergeler: 

 Amerika’nın Keşfiyle ün yapanlar: 

 Cortés                : s. 12, 15 

 Montezuma       : s. 15, 93 

 Pizaro                : s. 15 

  

 Gezginler: 

 Vasco de Gama : s. 25 

 Kolomb             : s. 25, 68 

 Macellan           : s. 25 

  

  

 

                                                
85 Butor,  Michel, Dereceler, çev. Ali Özçelebi, Y.K.Y. 2003, s. 79. 
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 Siyasi, Dini görevliler ve diğerleri : 

 Katolik İsabel    : s. 25 

 Papa VI. Alexandre Borgia : s. 25 

 Champollion      : s.11  

 Iustinianus         : s. 38 

 Simon Bolivar   : s. 77 

 Kubilay Han      : s. 73 

 Requesens          : s. 104 

 Richelieu            : s. 123 

 XIII. Louis         : s. 123 

 Léonora Galigai : s. 123    

 Julius Caesar     : s. 15, 28, 29, 44, 46, 77 

 Brutus                : s. 46 

 Cassius              : s. 46, 65 

 

 46 ve 65. sayfalarda anılan kişilikler, Cassius, Caesar, Brutus tarihe geçmiş 

gerçek kişiler olmakla beraber Dereceler’de tarihi bir olay nedeniyle değil, 

bilinmezse olmazlardan sayılarak, yazarının ismi belirtilmeden pek çok kez 

gönderme yapılan, zaman zaman da alıntılanan Jules César adlı yapıtın kahramanları 

olarak yer almışlardır.  

  

  Dünya’nın çehresini değiştiren tarihsel olaylara yapılan göndergeler: 

 Konstantinopolis’in Türkler tarafından alınışı : s. 25, 33 

 Granada’nın Katolik İsabel tarafından alınışı  : s.25 
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 Keşfedilmiş yeni toprakların Papa VI. Alexandre Borgia kararıyla 

bölüştürülmesi                               : s. 25 

 Rönesans                            : s. 23, 25, 33, 34 

 Reform                               : s. 25, 50 

 Fransız Devrimi                 : s. 13, 29 

 Birinci Dünya Savaşı         : s. 13 

 Bastille’in ele geçirilmesi  : s. 29 

 Terör dönemi                     : s. 30 

 Otuz yıl savaşları               : s. 121, 122 

 Amerika’nın keşfi ve fethi : s. 33, 67 

 Caesar’ın ölümü olayı        :  s. 48 

 Roma İmparatorluğunun Yıkılışı: s. 23, 38 

  

 38. sayfada “Bölünmüş Roma İmparatorluğunun parçalarını biraraya  

getirme” ifadesini kullanan tarih öğretmeni, Roma İmparatorluğu’nun yıkılışına  

ikinci kez göndermede bulunurken “parçaları biraraya getirme” sözleriyle bir yapboz 

oyununu çağrıştırmaktadır.    

 

 Dereceler’in Pierre Eller’in bakışıyla anlatılan ikinci bölümünde gönderge 

sisteminde pek çok yapıtın, tarihsel olayın, ünlü kişinin yoğunlukla yer aldığı 

gözlenmektedir. Öyle ki aynı olayların farklı bakış açılarından anlatıldığı izlenimi 

verilerek oluşturulan ama gerçekte “… şimdi her şeyi yeğenime anlattırıyorum;”86 

                                                
86 A.g.y. s. 345. 
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diyen Vernier’nin itirafından anlatıcının değişmediği kitabın bu bölümü gönderge 

yoğunluğu açısından diğer bölümleri geride bırakmaktadır. 

 

 Gönderme yapılan unsurlar beş ayrı grupta toplanarak karşılaştırma daha 

kolay yapılabilmektedir. 

 

 Yapıtlara yapılan göndergeler: 

 Metinlerle İngiliz Edebiyatı : s.131 

 Metinlerle İngiliz Edebiyatı bir kapsayan kitap olarak pek çoğu 

Shakespeare’e ait olan aşağıdaki metinleri içermektedir: 

 Macbeth         : s. 131, 155, 213, 257 

 Julius Caesar :s. 131, 134, 144, 151, 215, 233, 257, 276 

 Rime of the Ancient Mariner : s. 131, 158, 275, 292 

 Chapman’ın Homeros çevirisini ilk okuyuşu : s. 131, 191, 292 

 Shakespeare Bütün Yapıtlar : s. 213 

  

 Dereceler’de çok bilinen dinsel metinler de gönderge sisteminde yer 

almaktadırlar: 

 İncil               : s. 132 

 Luther çevirisi Kitab-ı Mukaddes : s. 133, 156, 188 

  

 Roman’da defalarca alıntılanıp gönderme yapılan, öğrencilere zaman zaman 

korkulu anlar yaşatan Yunan ve Latin Yazarları kitapları da kapsayan kitaplar olarak 

sınıflamada yer alırlar.  
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 Yunan Yazarları : s. 167, 177, 204 

 Latin Yazarları : s. 177, 208 

 Latin Edebiyatı : s. 149 

 Odysseia           : s. 170, 174, 204, 209, 217, 232, 276, 278, 281, 283 

 De Signis          : s. 133, 219 

 Aeneis               : s. 134, 149, 150, 276 

 Harikalar Kitabı (Dünya Tasviri) : s. 136, 161 

  

 Dereceler’in birinci bölümündeki görünen, diğer iki bölümdeki gizli 

anlatıcısı Vernier’nin gönderme yaptığı Galaxie, Détektive ve Fiction (Kurgu) adlı üç 

dergiden biri olan Kurgu da pek çok kısa metni içermesi bakımından bir kapsayan 

yapıt olarak değerlendirilmektedir.     

 Kurgu              : s. 138, 157, 181, 183, 184, 228, 233, 235, 239, 242, 244, 275, 

276, 278, 283 

  

 Derginin içerdiği metinler : 

 Mrs Hinck  yazarı Miriam Allen de Ford : s. 233 

 Sessizlik Oyunu                                         : s. 223, 228, 235 

 İnin Dışında                                              : s. 235 

 Lyon Jamet’ye koşuklu mektup                : s. 147, 210, 211 

 Lakist Şairler Üzerine Anılar                   : 275 

 Dünyadan Aya                                         : s. 160 
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 Tiyatro yapıtları: 

 Britannicus      : s. 170, 180, 181, 235, 257, 258, 278 

 Iphigeneia        : s. 189, 230, 257, 284 

 Antigone          : s. 211, 232, 284 

 Bérenice          : s. 249  

 

 Diğer yapıtlar: 

 Marco Polo     : s. 179 

 On Altıncı Yüzyıl Fransız Yazarları : s. 167, 177, 182, 246, 248, 252 

 On Yedinci Yüzyıl Fransız Yazarları : s. 167 

 Araf  : s. 188, 190 

 Guillaume Budé Koleksiyonu : s. 211 

 Pantagruel          : s. 220 

 Galaxie               : s. 244, 253, 260, 283 

 Paris’te Bir Hafta : s. 247 

 Rabelais Bütün Eserleri : s. 249 

 Şiir Sanatı : s. 249 

 Wallenstein : s. 251 

 İran Mektupları : s. 258, 283, 284 

 İnsan Hakları Bildirgesi : s. 150 

 Orman Çocuğu : s. 280, 281, 282 

 İlyada : s. 283 

 Tenten Amerika’da : s. 287 

 



 75 

 İncelenmekte olan yapıt bir Fransız lisesinde yapılan eğitimin bir parçası olan 

yabancı dillerde pek çok metnin anlaşılmasında yardımcı olacak kaynakları gönderge 

sistemine almasıyla sözlükler listede yer almışlardır.   

 Bailly sözlüğü     : s. 209 

  Gaffiot Sözlüğü : s. 180, 228, 237 

 Larousse          : s. 170 

 Hatier              :s. 170 

 

 İkinci bölümde yazarlara yapılan göndergeler: 

 Fransız yazarları : 

 Clément Marot  : s. 147, 150, 172, 210 

 Saint-Simon      : s. 160, 261 

 Rabelais          : s. 150, 188, 190, 215, 220, 232, 241, 247, 248, 249, 250, 252, 

258, 270, 274, 277, 281, 283 

 Racine               : s. 170, 189, 207, 284 

 Jean Bodin        : s. 185 

 Montaigne        : s. 241, 249, 277 

 Diderot             : s. 243 

 Montesquieu    : s. 247, 284 

 Boileau             : s. 249 

 Théophraste Renaudot : s. 259 
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 Ve diğerleri: 

 Keats : s. 131, 191, 275, 292 

 Coleridge          : s. 131, 144, 155, 213, 275 

 Marco Polo       : s. 136, 143 

 Ciceron             : s. 133, 236 

 Goethe               : s. 133 

 Dante                 : s. 148, 183 

 Vergilius            : s.148, 152, 276 

 Titus Livius       : s. 149, 150, 178, 181, 209, 215, 225, 278 

 Homeros           : s. 152, 170, 190, 205, 210, 214, 216, 217, 218, 225, 276, 

283 

 Shakespeare     : s. 186, 213, 228 

 Sofokles           : s. 211, 232 

 Fritz Leiber      : s. 223, 228 

 

 Kitabın ikinci bölümünde gönderge sistemine alınan pek çok tarihsel 

olay da dikkati çekmektedir: 

 Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Hıristiyanlığın Oluşumu : s. 130 

 Reform : s. 132, 148, 159, 213, 266 

 “Reform”, “Luther”, “Calvin”, “Protestan”, “artık kimsenin okumadığı, bir 

zamanların koca İncil’i”87 gibi gösterenlerin izi sürülerek Hıristiyan dünyanın 

yaşamış olduğu kopmalara ulaşılabilmektedir. 

                                                
87 A.g.y. s. 132. 
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 Amerika’nın Keşfi ve Fethi : s. 136, 142, 150, 159, 179, 208, 213, 231, 233, 

260, 261, 262, 274, 284 

 Amerika Birleşik Devletleri’nde Devrim ve Bağımsızlık : s. 142, 168 

 Büyük Bölünme                  : s. 145 

 İtalya Savaşları                    : s. 146 

 Marignan Savaşı                  : s. 146 

 Sarlken’in İmparator Oluşu : 146 

 Fransız Devrimi                   : s. 150, 285 

 Yazının Bulunuşu                : s. 147 

 Hannibal’in Alpleri Geçişi   : s. 149, 153, 170, 174, 178, 180 

 Otuz Yıl Savaşları                : s. 158, 261 

 Rönesans                              : s. 159, 213, 247, 266 

 Konstantinopolis’in Türkler tarafından alınışı : s. 159, 207 

 Muhammed ve Arap Fethi    : s. 233 

 Risorgimento                          : s. 243 

 Almanya’nın birleşmesi : s. 243 

 Westphalie barışı            : s. 259 

 Nantes fermanı                : s. 261 

 Büyük Othon (Otto I) taç giymesiyle Kutsal Roma-Germen 

İmparatorluğunun Kurulması : s. 283 

 Fransa Veliahtı Monsenyör’ün Ölümü : s. 285 
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 Tarihte çeşitli alanlarda ün kazanmış kişilere yapılan göndergeler: 

 Gezginler: 

 Diaz : s. 143 

 Vasco da Gama : s. 143, 173 

 Kristof Kolomb : s. 143, 152, 173, 180, 234 

Magellan : s. 173 

Sebastien del Cano : s. 173 

Amerigo Vespucci  : s.180 

 

 Dinsel alanda ün yapanlar: 

 Luther        : s. 132, 148 

 Calvin        : s. 132, 190, 258 

 Papa II. Julius    : s. 146, 214 

 Ignacio de Loyola : s. 148, 258 

 

 Bilim, düşün ve toplum alanında ün yapanlar: 

Darwin : s. 173 

Pasteur : s. 173 

Taine : s. 173 

Marx : s. 173 

 Galileo  : s. 261, 284  

 Ptolemaios : s. 284 

 Kopernik : s. 284 

 Kepler : s. 284 
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 Neiper : s. 284 

 Harvey : s. 284 

 

 Fransız devlet adamları: 

 IV. Henri                  : s. 136, 276 

 Richelieu                  : s. 158, 258, 259 

 Henri de Navarre      : s. 159 

 Monsenyör Dauphin : s. 160 

 I. François                 : s. 172, 214 

 XII. Louis                 : s. 214 

 XIII. Louis                : s 258, 261 

Lyon Jamet               : s. 173 

 XIV. Louis               : s. 284 

 

 Diğer devlet adamları: 

 Caesar        : s. 133, 143, 144, 154, 185, 235, 238, 274, 276, 277 

 Ciceron      : s. 133 

 Cassius       : s. 134, 186, 233, 236, 274, 276 

 I. Elizabeth : s. 136 

            II. Felipe     : s. 136, 159, 258 

 Korkunç İvan : s. 136 

 Muhteşem Süleyman : s. 136 

 Korkusuz ve kusursuz şövalye Bayard : s. 146 

 Şarlken : s. 146, 187, 214 
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Mareşal de Turenne : 190, 259 

Kubilay Han : s. 179 

Burrus                     : s. 180 

Neron                      : s. 180 

Fugger                     : s. 185 

Médicis                   : s. 185 

I. Franz                   : s. 187   

 VIII. Henry             : s. 187 

 Cortés                      : s. 191, 234, 257 

 Aragonlu Ferdinand : s. 214 

 Kastilyalı İsabel       : s. 214  

 VIII. Charles            : s. 214 

 Pizarro                     : s. 234 

 Brutus                      : s. 236 

 Baron Haussmann    : s. 243 

 Gustave Adolphe      : s. 251 

 Eve                            : s. 254 

 Condé                       : s. 259 

 Samuel Champlain   : s. 259 

 Charlemagne             : s. 281 

 Büyük Othon            : s. 283 
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 Dereceler’in ikinci bölümünde kitap boyunca alıntılanan, gönderge 

sisteminde yer alan yapıtların kahramanlarına yapılan göndermeler: 

 Rabelais’den: 

 Gargantua        : s. 150, 182, 220, 232, 234, 235, 246, 270, 271, 274 

 Badebec           : s. 150 

 Pantagruel        : s. 150, 182, 247 

 Ponocrates        : s. 156, 234, 235, 246, 271, 274 

 

 Shakespeare’den: 

 Macbeth                   : s. 131, 132,155, 213, 288 

 Banquo                     : s. 131, 155, 213 

 

 Homeros’tan: 

 Odysseus          : s. 281 

 Akhilleus          : s. 283 

 Odysseus          : s. 151, 152, 178, 190, 208, 225, 232 

 Tanrı Poseidon : s. 151 

 Zeus                  : s. 204 

 Athena               : s. 204 

 Agamemnon            : s. 281 

 Arkas                       : s. 283 

  

 Vergilius’tan : 

 Eneas                        : s. 134 
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 Racine’den: 

 Eriphile                   : s. 284 

 

 Yazar pek çok olay, kişi ve yapıta doğrudan gönderme yaptığı gibi metin 

incelemesi bağlamında alıntıladığı Cassius tiradı ile Cassius’un kendisi ile benzerlik 

kurduğu mitolojik bir kahramana da dolaylı gönderme yapılabilmektedir. Her ikisi 

arasındaki bağ Roma’dır. 

 

 “… Cassius’un tiradına 35. dizeden tekrar başlayın: 

 “Ben, büyük ecdadımız Eneas gibi…”88 

  

 Titus Livius’tan : 

 Dido                 : s. 149 

  

 Dünyaya gözlerini açtığında ilk çığlıkları “içecek, içecek” diye yankılanan 

iştahlı yapısıyla anılan Gargantua, doğru bir eğitimle de bu yapısından 

kurtulamamaktadır. Henri Jouret, “Pekâlâ, şimdi hepimiz açız; zil birkaç saat içinde 

çalacak ve Gargantua ve Ponocrates gibi, bizde gidip yemek masasına oturacağız.”89 

diyerek kendisi ve öğrencileri ile Gargantua ve Ponocrates arasında gönderme 

yoluyla, eğitim ve beslenme temelinde bir benzerlik kurmaktadır. 

  

  

                                                
88 A.g.y. s. 134. 
89 A.g.y. ss. 234-235. 
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 Öğretmen Henri Jouret’in bakış açısıyla aktarılan Dereceler’in üçüncü 

bölümünde yapıtlara yapılan göndergeler: 

 Yunan Yazarları : s. 298, 336, 365, 366 

 Latin Edebiyatı : s. 298, 349 

 Guillaume Budé Koleksiyonundan Aeneias : s. 341 

 Aeneias            : s. 296, 376, 382 

 On Altıncı Yüzyıl Fransız Yazarları : s. 298, 304, 308, 334, 335, 349, 366, 

372, 382 

 Lyon Jamet’ye mektup                      : s. 299, 304, 324 

 On Yedinci Yüzyıl Fransız Yazarları : s. 298, 334 

 Cehennem (İlahi Komedya’dan)        : s. 305, 336 

 Araf (İlahi Komedya’dan)                  : s. 344 

 İran Mektupları                                  : s. 310, 388 

 İphigeneia                                          : s. 310, 394, 398 

 Şiir Sanatı                                          : s. 311 

 Dünya’nın Tasviri (Harikalar Kitabı) : s. 312, 320, 321, 327, 396 

 Yolcu Arabaları (Denemeler’den) : s. 299, 305, 322, 323, 394   

  

 Listemizden de görüleceği üzere incelenmekte olan kitapta çok kez açık 

gönderme yapılan son iki temel yapıt “… hani şu Çin diyarı betimlemeleri ya da 

Amerika’nın keşfi üzerine şu zımbırtı …”90  biçiminde bir söylemle anıştırılmakta ve 

bu yapıtlara kapalı olarak göndermede bulunulmaktadır. 

 

                                                
90 A.g.y. s. 332. 
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 Çeşitli dergilere yapılan göndermeler: 

 Galaxie                                                                         : s. 308, 370, 388 

 Hiçbir şey için bir şey,Robert Sheckly, (Galaxie’den) : s. 308  

 Kurgu : s. 308, 309, 335, 357, 361, 380, 381, 389 

 Kurgu’nun içerdiği metinler: 

 Sessizlik Oyunu, Fritz Leiber                                        : s. 228, 357, 380 

 Mrs Hinck, Myriam Allen de Ford                               : s. 381 

 Güzel Bir İlkbahar Pazarı, Jacques Sternberg             : s. 381 

 Ateşin Düşmanı, Robert Abernathy                              : s. 381 

 XVI. Louis Giyotinle İdam Edildi mi?, Charles Jordan : s. 381 

 Rhu                                                                                : s. 228 

 1815 Treni, Claude Farrère                                           : s. 228 

  

 Plastik sanatlar alanında üretilmiş olan sanat yapıtları, yaratıcılarının 

isimleri anılmaksızın XVII. yüzyılda resim başlığıyla  gönderge sistemine 

alınmışlardır: 

 İsa’nın Haçtan İndirilişi Konulu İki Tablo : s. 372  

  Bir Anatomi Dersi                                     : s. 372 

 Hastaları İyileştiren İsa                               : s. 372  

 Wych’in Değirmeni                                    : s. 372 

 Büyücü Kadın                                             : s. 372 

 Tütün İçen Adam                                        : s. 372 

 Dantelci Kadın                                            : s. 372 
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 XVIII. Yüzyıl Fransız Yazarları    : s. 334, 351 

 XIX. Yüzyıl Fransız Yazarları       : s. 334, 351 

 İlyada                                            : s. 372, 376 

 Odysseia                                       : s. 336, 337, 338, 340, 349, 372, 388, 398 

 Bu yapıt pek çok kez Victor Bérard çevirisi olarak anıştırılmaktadır : s. 337, 

340, 349 

 Julius Caesar                : s. 352 

 Macbeth                        : s. 352 

 Hamlet                          : s. 352 

 Faust                            : s. 352 

 Gazette                         : s. 377  

 Bailly Sözlüğü              : s. 337, 338 

 Gaffiot Sözlüğü            : s. 341 

 Britannicus                   : s. 331, 368, 397 

 

 Dereceler’in III. Bölüm’ünde bilinen olaylara yapılan göndergeler: 

 Amerikan Devrimi                 : s. 300 

 Amerika’nın Keşfi ve Fethi   : s. 305, 311, 318, 322, 326, 343, 345, 358, 371, 

376 

 Otuz Yıl Savaşları                   : s. 311, 312 

 Amerikan Bağımsızlık Savaşı : s. 318 

 Marignon Savaşı                      :s. 321 

 Tiers État                                 : s. 321 

 Saint-Antoine Mahallesinde Ayaklanma : s. 321 
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 1848’den Sonra Dünya              : s. 322 

 1600’lere Doğru Avrupa            : s. 307, 336, 345 

 Rönesans                                    : s. 324, 345 

 Reform                                       : s. 324, 345  

 Hz. Muhammed ve Arap Fethi  : s. 335 

 Püriten Devrimi                         : s. 340 

 Cromwel’in Diktatörlüğü          : s. 340, 343 

 Nantes Fermanı                         : s. 361, 383, 397 

 Türklerin Viyana’yı Kuşatması : s. 389 

 IV. Henri’nin Öldürülmesi        : s. 397 

  

 Henri Jouret’nin bakışıyla anlatılan kitabın III. Bölümünde yazarlara 

yapılan göndergeler: 

 Marco Polo  : s. 299, 300, 303, 305, 321, 326, 329, 358, 359, 394 

  

 Tüm bu sayfalarda Marco Polo doğrudan yazar ve gezgin olarak anılırken “… 

Yunanistan’dan döndüğünden beri açmamış olduğu Marco Polo’yu aldı,”91 ve “… 

ayrıca onlara Marco Polo’dan pasajlar okumak niyetindeyim,”92 gibi alıntılardan da 

anlaşılacağı üzere iki kez yapıt adı yerine kullanılmış ve bu yolla ad aktarması 

(métonymie) yapılmıştır. 

 Homeros       : s. 308, 324, 330, 349, 365, 366, 375, 381, 382, 387 

 Titus Livius  : s. 330, 331, 341, 349, 365, 379, 381, 382 

 Vergilius       : s. 331, 376, 381, 383 

                                                
91 A.g.y. s. 303. 
92 A.g.y. s. 305. 
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 Shakespeare  : s. 381, 383 

 Ciceron         : s. 382 

 

 Fransız Yazarları: 

 Montaigne          : s. 299, 305, 311, 322, 323, 326, 327, 358, 394, 397 

 Clément Marot   : s. 304, 305  

 Rabelais                       : s. 305, 310, 311, 332, 366, 379, 381, 397, 399 

 Voltaire                        : s. 310, 399, 400 

 Boileau                        : s. 311 

 Mme de Sévigné          : s. 311 

 Racine                          : s. 311, 331, 383, 393, 400 

 Balzac                          : s. 312 

 Théophraste Renaudot : s. 377 

 Montesquieu                : s. 400  

 

 Bu bölümde tarihte farklı alanlarda isim yapmış kişilere yapılan 

göndergeler: 

 Fransa Kralları ve Devlet Adamları:  

 IV. Louis                             : s. 300 

 I. François                           : s. 304, 339 

 Fransa Veliahtı Monsenyör : s. 311 

 I. Napoléon                          : s. 318, 341 

 XVI. Louis                           : s. 321 

 III. Napoléon                       : s. 336, 361 



 88 

 XIII. Louis                          : s. 343, 371, 377 

 IV. Henri                             : s. 361, 376, 383 

 XIV. Louis                          : s. 374  

 Richelieu                             : s. 343, 344, 371, 372, 377 

 Mazarin                               : s. 344, 372 

  

 Diğerleri: 

 II. Frederik                 : s. 300 

 II. Felipe                     : s. 307, 343, 371, 376, 383 

 Ferdinand                    : s. 321, 329 

 İsabel                           : s. 321 

 VIII. Charles               : s. 321 

 İustinianus                  : s. 334 

 V. Karl                        : s. 339 

 Elisabeth                     : s. 383 

 Muhteşem Süleyman  : s. 376, 381 

 Korkunç İvan              : s. 376, 381 

 II. Rudolf                    : s. 383 

  

 Gezginler:  

 Marco Polo       : s. 321, 326 

 Magellan           : s. 321 

 Vasco da Gama : s. 321 

 Kristof Kolomb : s. 321, 399 
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 Cavour               : s. 339 

 Bismarck                  : s. 339 

 Cromwel                  : s. 343, 369, 371 

 Concini                    : s. 371 

 Champollion            : s. 376 

 Cortez                      : s. 344 

 Samuel Champlain  : s. 371 

 Montezuma             : s. 344 

 Caesar                     : s. 370, 371 

 Cassius                    : s. 369 

 Brutus                      : s. 351 

 Hannibal                  : s. 330, 349, 368, 379 

  

 Caesar, Hannibal, Brutus, Cassius tarihsel kişiliklerine karşın romanda tarih 

dersi kapsamında değil fakat tarihte yaptıklarıyla yazınsal yapıtlara konu olmuşlar ve 

bu nedenle lisede yazınsal metinlerin incelenmesi çerçevesinde ele alınmışlardır. 

Yalnızca tarihin satırlarına gömülü kalsalardı Caesar, Hannibal, Napoléon v.b. 

elbette bilinirlerdi ama bu denli yakınımızda olurlarmıydı? Neredeyse bilmeyenin 

kalmadığı ünlü “Sen de mi Brutus?” tiradıyla seslenilen Brutus, bu denli ünlü 

olurmuydu? Bunları yanıtlamak güç belki, ancak tarih kitaplarının sayfalarından 

daha çok, Shakespeare’in ve başka yazarların kalemleriyle dünya sahnelerinden, 

beyaz perdelerden ve yazınsal yapıtlardan gözlerimize, belleklerimize ulaşmaya 

devam edecekleri kesindir.    
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 Dereceler’in son bölümünde yazarların yarattıkları kahramanlara 

yapılan göndergeler: 

 Rabelais’den: 

 Pantagruel :  s.305, 379 

 Gargantua :  s. 308, 379, 396, 397  

 Ponocrates : s. 308, 381 

 Badebec     : s. 379 

  

 Homeros’tan: 

 Odysseus  : s. 330, 336, 338, 380, 381, 387, 398 

 Zeus         : s. 336, 337, 338, 349 

 Athena      : s. 336, 337, 339, 380 

 Poseidon   : s. 336 

 Nausikaa   : s. 365 

 Alkinoos   : s. 365 

  

 Antik yapıtların incelenmesi çerçevesinde alıntılanan, gönderme yapılan 

Homeros’un mitolojik destanı, pek çok mitolojik kahraman ve mitolojik yapıtların 

temel unsurları olan mitolojik tanrıların sıkça anılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.    

  

 Shakespeare’den: 

 Banquo : s. 351 
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 Goethe’den: 

 Faust    : s. 352 

 

 Dereceler romanında uygulanan eğitim programı çerçevesinde bazı ressamlar 

ve müzisyenler gönderge sisteminde yer almışlardır.  

 Leonardo da Vinci : s. 34 

Courbet                  : s. 173 

Daumier                 : s. 173 

Manet                     : s. 173 

Dégas                     : s. 173 

Monet                    : s. 173 

Lebrun                   : s. 190 

 Beethoven              : s. 399 

 Vagner                   : s. 173 

 

 4.3. Anıştırma (Allusion)  

 

 Metinlerarası ilişkiler yönteminin pek çok kullanılan bir başka biçimi de 

anıştırma yöntemidir. Söylenen bir sözceden yansıyan küçük bir birimin, başka bir 

alandaki bir olguyu düşündürmesi biçiminde algılanan yazınsal bir sözceleme 

yöntemidir. Belirgin bir dış bildirgesi olmadığından, anıştırmayı saptamak ekinsel bir 

birikim gerektirir. Bu nedenle anıştırma, güçlükle açığa çıkarılan bir “kapalı 

sezdirim” yoludur. Anıştırma da alıntı gibi metinde ayrışık bir unsurdur.  
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 Gönderge kapsamında gösterilebilecek bazı yapıtlar okul uzamının dışında 

kimi de ders anında bir parantez açma şeklinde yapıta girmiş ve Metinlerarası ilişkiyi 

doğurmuştur. Kimisi sadece bulunulan ortamın dekoratif yapısını tanımlamada 

kullanılmıştır. Budé koleksiyonu ve Erle Stanley Gardner’in polisiye romanları gibi. 

 

 “… ama bu kez arkasında kara tahta yerine Guillaume Budé koleksiyonu 

denilen Fransız Üniversiteleri Koleksiyonu’nun kiremit kırmızısı ve sarı sırtlarıyla, 

üstte tiryakisi olduğu Erle Stanley Gardner’in Presses de la Cité baskısı polisiye 

romanlarının çizgili sırtlarının göründüğü birkaç kütüphane rafı vardı.”93 

 

 Anıştırma, belli belirsiz bir izden yola çıkarak söylenmek isteneni, 

açıklananla açıklanmayanı bulma, gösterme yöntemidir. Bu da görünenin ardına 

bakmayı, derindeki ipuçlarını yüzeye çekmeyi gerektirir. Yukarıdaki alıntıda 

“üniversite” ve “polisiye romanlar” sözcükleri araştırma, inceleme, soruşturma 

kavramlarını çağrıştırmakta olduğundan, Vernier’nin bir sınıfın her yanıyla betimini 

yapma girişimi nedeniyle bu kavramların büyük oranda hayata geçirilmeleri söz 

konusudur. Ayrıca Rabelais, Montaigne, Racine gibi antik yapıtlara yönelen 

yazarların gönderge kapsamında yer almaları ve alıntılanmaları, bu yazarlara 

Guillaume Budé’nin de eklenmesiyle tümünün ortak yanları olan hümanizmanın 

çağrıştırılmasına neden olmaktadır.  

 

 Gönderme ve anıştırmanın tam olarak birbirinden ayırdedilmesi bazen 

güçleşmektedir. Bir yapıta, bir çağa yapılan bir gönderme o yapıtın yazarını ya da o 
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çağın tüm ayırdedici özelliklerini anıştırır. Yüzyıl göstereni üzerinden yazar ve 

yapıtların araştırılması çok daha kapsamlı bir çabayı gerektirmekle beraber ilk anda, 

o yüzyılın yazınsal akımlarını ve bu akımların temsilcilerini düşünmeye yöneltir. 

 

 İncelemekte olduğumuz yapıtta kapsayan kitap niteliğinde pek çok gösteren 

yer almaktadır: 

 XVI. Yüzyıl Fransız Yazarları   :  s. 48, 52 

 XVI. ve XVII. Yüzyıl Edebiyatı : s. 21  

 XVIII. Yüzyıl Edebiyatı             : s. 21       

 XIX. Yüzyıl Edebiyatı                : s. 21 

  

 Tarih dersi kapsamında : 

 XVII. Yüzyıl                              : s. 13, 48 

 XVIII. Yüzyıl                            : s. 13, 48  

  

 XVI. Yüzyıl, yapıtta da yinelendiği üzere sansüre karşı örtülü eleştirilerin 

yapıldığı, eğitimin yenilenmesi düşüncesinin öne çıkarıldığı, dilde düzenlemenin, 

zenginleşmenin okulu Pléiade’ın, antik kaynaklara yönelme olarak özetlenebilecek 

Rönesans’ın, ortaçağın dinsel düşüncelerinden kopuşu ve ilk Hıristiyanlığa dönüşü 

öğütleyen Reform’un, Rabelais’nin ve Montaigne’nin yüzyılı olarak belirmektedir.    

 

 XVII. Yüzyıl, örtülü olarak XIV. Louis çağını, mutlak monarşiyi 

anıştırmaktadır. Ayrıca tiyatro alanında kuralların geçerli olduğu Racine, Corneille 

ve Molière’in pek çok yapıtının parladığı klasisizm yüzyılıdır. 
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 XVIII. Yüzyıl, Dereceler’de gönderge kapsamında yer alan ve alıntılanan 

Voltaire ve Montesquieu ile temsil edilen felsefe yüzyılı, aydınlanma çağı ve 

filozoflar dönemidir. Bu yüzyılın ilk akla gelen diğer düşünürleri de Rousseau ve 

Diderot’dur.  

 

 XIX. Yüzyıl, Victor Hugo ile özdeşleşen Romantizm’in anıştırıldığı 

dönemdir.  

 

 Kitabımızda, yapıt adı üzerinden yazara yapılan çağrışımlara rastlanmaktadır: 

 Tartuffe             : s. 21 

 Cinna                : s. 21 

 Britannicus       : s. 21 

 Kadınlar Okulu : s. 21 

 Polyeucte          : s. 21 

 Iphigeneia         : s. 21       

 

 Burada Racine’in Iphigeneia’sına açık bir göndermeden sonra diğer yapıtlar 

yazarsız bırakılmışlardır. Onaltıncı sayfada Orman Çocuğu, yirmisekizinci sayfada 

Macbeth İngiliz Edebiyatı Kitabı kapsamında gösterildiklerinden yazarlarına ulaşma 

alanı daraltılmaktadır.  

 

 Aynı yöntemle sayfa 41’de Purgatorio’ya (Araf) ders programı bağlamında 

yapılan gönderme, sayfa 43 ve 44’te yer alan dizeler:  
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 “… vay halinize, sapkın ruhlar  

 Cenneti görmeyi asla ummayın!” 

sayfa 66’da Vita nuova’dan (Yeni Hayat) yapılan alıntı, okuru Dante’nin kaleminden 

çıkan İlahi Komedya’ya yöneltir. Kapsanan metinler olan bu parçalar bu yapıtta 

bütünlenirler.  

 

 Anlatıcı öğretmen Vernier kitabın 122. sayfasında Otuz Yıl Savaşları, XVII. 

Yüzyıl başlarında Bohemya’nın ne durumda olduğu, Augsbourg Diyet Meclisi gibi 

gösterenleri kullanarak XIV. Louis dönemine kapalı bir göndermeyle, artıları ve 

eksileriyle o dönemi çağrıştırmaktadır.  

 

 Vernier, tarih dersinde XVII. Ve XVIII. Yüzyılların işleneceği bilgisini 

verirken 13. sayfada “zamanı akış yönünde izlemek yerine (…) geriye doğru 

giderek” şeklindeki açıklamasıyla bir düzeni bozduğu izlenimini verirken, 

çizgiselliğin olmadığı, zamanda ileri-geri kaymaların yaşandığı, uzamda ise çokça 

yer değiştirmelerin gözlendiği anlatım biçimiyle Yeni Roman’ın özelliklerini de 

çağrıştırmaktadır. Burada da konuların incelenme yöntemi ile yapıtın oluşturulma 

yöntemi arasındaki benzerlik öne çıkmaktadır.    
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                                                   SONUÇ 

 

 Yeni Roman’ın önemli temsilcileri arasında gösterilen Michel Butor, 

romanlarında geleneksel yazım biçiminden tamamen kopmadan  roman yazma 

tekniklerini yenilemiştir. Bir yandan Balzac tarzı betimlemeleri, kahramanlarına isim 

vermesi onları bir aile bağı içinde göstermesi, çok öne çıkmasa da bir konuya 

eğilmesi onu geleneksele yaklaştırırken, romanlarında pek çok ayrıntıyı bir leitmotiv 

gibi tekrarlaması, zamanda ve uzamda düzensiz değişimi yeğlemesi, benzer sahneleri 

tekrarlayarak kullanması, farklı kültürlerin sesine kulak vermesi de onu Yeni Roman 

tarzı çalışanlar grubuna yerleştirir. 

 

 Roman, deneme, anlatı tarzında pek çok yapıt veren Butor’un Dereceler adlı 

yapıtında  Metinlerarası İlişkiler konulu tezde, yapıt dört bölümde incelenmeye 

çalışıldı. 

 

 Birinci Bölümde, romanın gelenekselden moderne geçiş sürecindeki evrimi, 

eski / yeni farkı, Butor’un bu değişimdeki yeri ve çağın plastik sanatlarının, 

müziğinin, felsefesinin etkisindeki yazın anlayışı irdelendi. 

 

 Roman da diğer tüm disiplinler (felsefe, sanat) gibi toplumsal, siyasal, sosyal 

değişim ve dönüşümlerden etkilenerek gelişmiş, içine doğduğu kültürel koşullardan 

beslenmiştir. Her yazarın algıladığı etkilere verdiği tepkiye göre üretilen yapıtlar 
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yazınsal akımları belirlemişlerdir. Romanın geleneksel çizgisinde düzenlilik, açıklık 

gözlenirken, modern romanın gitgide bu niteliklerden uzaklaştığı, klasik romanın 

dinginliği ile huzur bulan okuru bir savaşım içine çektiği, yorduğu izlenimi ağırlık 

kazanır. Yazın dünyasında hem klasik hem de modern romancı olarak kabul gören 

Michel Butor da bu devinim içinde ona koşut bir gelişim ve değişim çizgisi izlemiş, 

roman yazma tekniklerini yenileyerek yaza gelmiştir.  

 

 İkinci Bölümde, Yeni Romanda anlatım tekniklerine genel bir bakışla bu 

tekniklerden betimleme, iç içe anlatı ve Metinlerarası ilişkiler tanımlandı, Klasik ve 

Yeni Roman’daki işlevlerine değinildi.  

 

 Geleneksel romanda işlevi, bir çerçeve çizmek, bir atmosfer yaratmak ve 

düzenli bir sunuş yapmak olan betimleme yeni romanda çizgiselliği bozmuş, 

kopukluğa ve bilgi yığılmasına neden olmuş, anlam bulanıklığı yaratmıştır. Benzer 

iki konunun iç içe anlatımıyla roman gözler önünde oluşmuş ve okurun bu üretime 

katılımı sağlanmıştır. Metin dışı pek çok unsurun gönderge ve alıntılarla yapıtın 

satırları arasına katılması yapıta çok boyutlu bir görünüm kazandırmıştır.   

 

 Ayrıca Butor’un yazınsal kariyerinin ilk dört romanı (Passage de Milan, 

L’Emploi du Temps, La Modification, Degrés) bu teknikler açısından gözden 

geçirildi. Butor’un romanlarına bu teknikler açısından bakıldığında ayrıntılı ve 

yinelemeli betimlemelerin yapılması, iç içe gelişen benzer konuların anlatılması, 

metin dışı unsurlara yer verilmesi yapıtı bölüp parçalamıştır.  
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Üçüncü Bölümde Dereceler yeni roman anlatım teknikleri açısından 

incelendi. Anlatıcı kahramanın bir Marco Polo öykünmecisi olarak öğretmenlik 

yaptığı sınıfı betimleme çabasına okur tanıklık etmiştir. Betimleme izleksel anlamda 

öne çıkan akrabalık ilişkileri temelinde sürmekte, bir Paris Lisesindeki öğrenci-

öğretmen yakınlığının derecelendirilmesi üç farklı bakış açısından verilmektedir. 

Aynı olayların üç farklı bakış açısından verilmesi ile bir tek mutlak gerçeğin 

olamayacağı, her yaşanmışlığın birçok açıdan yorumlanabileceği gerçeği 

duyumsatılmaya çalışılmaktadır. Yapıt okurun okuma edimi sürecinde oluşmakta ve 

bu yanıyla André Gide’nin Kalpazanlar’ı ile iç içe anlatı bağlamında net bir 

benzerlik sunmaktadır. 

  

Dördüncü Bölüm,  Dereceler’de Metinlerarası ilişkilerin nitelik ve niceliksel 

incelenmesine ayrılmıştır. Konunun bir okulda geçiyor olması ve bir okul 

programının uygulamaya konması yapıtı her bakımdan metin dışı unsurlara açık bir 

alan haline getirmiştir. Bu bölümde, yapıtta gönderme ve alıntı yoluyla anılan her 

türlü yapıt, gerçek veya kurmaca kişi, gerçek veya kurmaca olay yeni bağlamında 

değerlendirilmeye çalışıldı. Ortak birliktelik ilişkisine dayanan açık metinlerarası 

yöntemler (alıntı, gönderge gibi) yapıta çok sesli, çok yönlü, çok kültürlü özellikler 

kazandırmıştır. İzleksel bağlamda eğitim konusu ele alınmış Rabelais ve 

Montaigne’nin eğitim anlayışlarının günümüz eğitimiyle karşılaştırılması ile eğitim 

konusu sorgulanmıştır: her bireyin tüm bilgileri yüklenerek “bilim gayyası” 

durumuna gelmesi mi yoksa bir alanda uzmanlaşması mı yeğlenmeliydi? Bu sorun 

günümüzde de çözüm beklemektedir. Bir diğer izleksel yaklaşım olarak keşif ve fetih 
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olgusuna karşı gönderge sistemine alınan ve alıntılanan pek çok yazar aracılığıyla 

özeleştiri-eleştiri mekanizması harekete geçirilmiştir.   

 

  Kitabın sonuna yaklaşırken Vernier’nin temel dersi Amerika’nın Keşfi ve 

Fethi üzerine ağır eleştiriler içeren Montaigne’nin pek çok kez alıntılanması, yıkma, 

yakma, yok etme ve ele geçirmeye yönelik fetih olgusunu sorgulamaya 

çağırmaktadır okuru.  

  

Ve insanlık, dün yaşadıklarını gözden geçirip ağır kusurlarının yol açtığı 

trajediler için bağışlanma dileyerek, harcında adalet, hakça paylaşım, barış ve 

hoşgörünün bulunduğu bir temel üzerinde yükselecek, bilimin ışığında sanatın ve 

edebiyatın zenginleştireceği bir yaşamı kurmayı başaracak mı yoksa çok bilinen bir 

deyişle tarih yine tekerrürden mi ibaret olacaktır?      

                   

Tüm bu incelemelerden Dereceler’in kopuk anlamlı paragraflarıyla, bozuk 

noktalama düzenli uzun cümleleri ile tipografik bakımdan olduğu kadar, pek çok 

roman dışı unsurun (tarihsel-bilimsel keşifler, yazınsal yapıtlar, yazarlar, gerçek veya 

kurmaca kahramanlar) biraraya gelmesiyle yığılmaya, çok sesliliğe ve çok 

kültürlülüğe yol açtığı gözlenmekte, anlatım farklılığı ile de Michel Butor’un 

yazınsal kariyerinde bir dönüşümün belirtisi olduğu sonucuna varılmaktadır.     
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                          ÖZET 

 

Dereceler, Michel Butor’un dördüncü ve son romanıdır, yazar bundan sonra 

roman yazmaya son vermiştir. 

 

Dereceler, yazarın I. Dönem yapıtları (romanlar) ile II. Dönem yapıtları 

(anlatılar, denemeler) arasında bir köprü oluşturur, bu da tekli bir yapıdan çoklu bir 

yapıya geçişin göstergesidir. Roman, yapısındaki Metinlerarası unsurlar nedeniyle 

incelenmektedir. 

 

    Metinlerarası ilişkiler, bir ana metinde yer alan yabancı unsurların tümüne 

yapılan açık veya kapalı göndermelerdir. 

 

Söz konusu roman üç bölümden oluşmakta ve konu olarak bir Paris lisesinde 

Amerika’nın Keşfi ve Fethi dersi işlenmektedir. 

 

Kitap, mitolojik ve tarihsel konuları işleyen pek çok yazınsal yapıtla 

desteklenmektedir. Yazınsal yapıtların ve çok ünlü kişilerin varlığı kitabı bir kültürel 

buluşma yerine dönüştürdüğü gibi okul programının yürütülmesine de yardımcı 

olmaktadır. 

 

Bakış açılarının çeşitliliği, alıntı gönderme ve anıştırmaların yoğunluğu, 

yapıta çok seslilik kazandırmakta ve bu yönüyle Dereceler okuru araştırmaya 

zorlayan, isteklendiren bir kütüphane görüntüsü sunmaktadır. 
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Summary 

 

Degrees is the fourth novel of Michel Butor, after which he put an end to 

writing novels.  

 

Degrees has established a bridge between Romanesque I and Romanesque II 

of Michel Butor which presents a transition from individual aspect to collective 

aspect in the work. The novel had been studied by his intertextual construction. The 

intertextuality is the presence of alien elements to which a work alludes in an explicit  

or implicit manner. 

 

The subject novel comprises of three chapters and depicts, as subject, a lessen 

in a highschool in Paris: “the discovery and the conquest of the Armerica”.  

 

The book makes use of various literary texts based on the historical and 

mythological events. A presence of literary texts, very well-known persons 

transforms the book into a place of cultural reassembly on the one hand, and helps 

realise the scholar programme on the other hand. 

 

Multitude of the points of view, abundance of the references, the citations and the 

allusions gives it a polyphonic aspect and, in this regard, Degrees presents an image 

of  library that forces, encourages the reader to make research.
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Résumé 

 

Degrés est le quatrième roman de Michel Butor qui, aprés lequel, met fin a 

écrire des romans. 

 

Degrés établit un pont entre Romanesque I et Romanesque II de Michel Butor 

ce qui explique la transition de l’aspect individuelle à l’aspect collective dans 

l’oeuvre. Le roman a  été étudié par sa construction intertextuelle. L’intertextualité, 

c’est la présence des éléments allogènes auxquels une euvre fait allusion d’une 

manière explicite ou implicite. 

 

Le roman en question se compose de trois chapitres et décrit, comme sujet, un 

cours dans un lycée parisien: “la découverte et la conquête de l’Amérique”. 

 

Le livre se nourrit de nombreux textes littéraires abordant des événements 

historiques et mythologiques. La présence des textes littéraires, des personnages très 

connus, transforme le livre, d’une part, en un lieu de rassemblement culturel et 

d’autre part sert à réaliser le programme scolaire. 

 

La multiplication des points de vue, l’abondance des références, des citations 

et des allusions lui donnent un aspect polyphonique et par ce côté, Degrés présente 

une allure de bibliothèque qui force, encourage le lecteur à faire des recherches. 

 

 


