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Edebiyat Laboratuvarı
Sayısal Biçimcilik: Bir Deney

Franco Moretti, Matthew Jockers, Sarah Allison, 
Ryan Heuser, Michael Witmore

Çeviren: Nefise Kahraman

Bu makale dördü Stanford, biri Wisconsin Üniversitesi’nden 
olmak üzere beş kişilik bir grup tarafından yürütülmüş 

bir çalışmanın raporundan yola çıkıyor. Söz konusu çalışma 
bilgisayarda oluşturulmuş algoritmaların edebi türleri “tanıma” 
ihtimalini saptamayı hedeflemiştir.  David Copperfield’ı 
alıyorsunuz, dışarıdan hiçbir veri girmeksizin –yaygın söyleniş 
şekliyle, “denetimsiz” olarak - bir bilgisayar programında 
çalıştırıyorsunuz ve... acaba program bunun bir gotik roman ya 
da Bildungsroman olduğunu bulabilecek mi? Aslına bakarsanız 
bu sorunun cevabı evet, ama bu cevap bütün bir çalışma 
sürecimizi göz önünde bulundurmayı gerektirecek kadar çok 
engelle yüklü. Burada yeni metotlar kullanıyoruz ve bu yeni 
metotlarla çalışma süreci en az sonuçlar kadar önem arz ediyor. 
 1. Önsöz: Docuscope Shakespeare Okuyor
 2008’in Güz döneminde Franco Moretti Madison’a gider. 
Burada Michael Withmore Moretti’ye Jonathan Hope ile beraber 
Shakespeare tiyatrosundaki türler üzerine yürütmekte oldukları 

çalışmadan bahseder. Çalışmalarında Docuscope adında metin 
etiketlemeye yarayan bir yazılım kullanmaktadırlar. Docuscope; 
dilbilgisi, anlambilim ve söz sanatı kategorilerine ayrılmış 
birkaç milyon İngilizce kelimeden (ve kelime öbeklerinden) 
oluşan titizlikle hazırlanmış bir külliyattır.1

 Docuscope özünde akıllı bir sözlük: her biri “Dil Eylem 
Modelleri” (DEM) [“Language Action Types” (LATs)] adlı 101 
işlevsel dilbilim kategorisinden birine tahsis edilmiş olan 200 
milyonun üzerinde olası İngilizce kelime öbekleri listesinden 
oluşmaktadır.2 Docuscope bir metni “okuduğunda” bunu 
“tanıyabildiği” kelimelere ve kelime öbeklerine bakarak yapar. 
Yani içindeki 101 DEM’den biriyle eşleyerek “okur”. Yani 
her DEM’e bir görüntü (appearance) atfedilmiştir. Örneğin 
Docuscope “Ben” ve “Bana”ya “BirinciŞahıs’” DEM’ini 
tahsis ettiği için “Ben” ve “Bana” bir metinde geçtiği takdirde 
“BirinciŞahıs’” DEM’inin görüntüsü olarak kaydedilirler.3

 Bu verilere dayanarak Hope ve Witmore denetimsiz faktör 
analizi kullanmıştır. Burada faktör kelimesi bazı kategorileri 
dışarıda bırakıp bazılarını değişen ölçülerde içeren bir örüntü 
anlamına gelir. Hope ve Witmore’un bu analizi kullanma sebebi 
First Folio editörlerinin (Heminges ve Condell) yaptığı kabul 
görmüş tür ayrımlarının ve ilk kez on dokuzuncu yüzyılda 
tanımlanmış “romans” türünün betimlemesini yapmaktır. Çok 
değişkenli analizler ve kümeleme teknikleri, sadece geleneksel 
tür gruplarına uymayıp aynı zamanda eleştirmenlerin aykırı 
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değer olarak nitelendirdiği metinlerle de benzerlikler taşıyan 
oyunları gruplandırmıştır.4 Böylece program Shakespeare’in 
Folio oyunlarını kümelerken Henry VIII adlı eserini Tarihi 
oyunlar kümesinden çıkararak “son dönem oyunları” kümesine 
yerleştirebilmiştir. Oyunun Folio tarafından uygun görülen ilk 
kümesinden çıkarılmasıyla gerçekleşmiş bu yeni düzenleme 
daha sonraları eleştirmenlerce de desteklenmiştir. Oyunların 
daha önceki tam bağlantı kümelemesinden alınan bu gruplama 
örüntüleri Şekil 1’de görülebilir. 
Bu sonuçları gördükten sonra Moretti, Witmore’a roman türlerini 
kümelemeyi düşünüp düşünmediğini sorar. Witmore olumlu 
yanıt verince 2009 Şubat’ında Stanford’da gerçekleşecek bir 
toplantı planlanır. 
 Folio Oyunlarının Kümelenme Analizi 
 Şekil 1: Dil Eylem Modelleri (DEM) tarafından 

sınıflandırılmış Shakespeare oyunlarının kümelenişini gösteren 
2003 tarihli şema. Kümeleme yöntemi: tam bağlantı, Öklid 
uzaklığı. Birinci ve üçüncü sütundaki komediler, ikinci 
sütundaki son dönem oyunları ile tragedyalar ve dördüncü ve 
beşinci sütundaki tarihi oyunlar gözden kaçmamalı. Othello ve 
Love’s Labours’ Lost gibi ‘’yanlış sınıflandırmalar’’ Witmore’un 
bloğunda (www. winedarksea.org) tartışılmıştır. 
 2. Şubat 2009: Docuscope Roman Türlerini Tanıyor
 Çalışmanın çıkış noktası Chadwick-Healey 
koleksiyonundan  19. yüzyıla  ait 250 adet İngiliz romanı 
külliyatıdır.5 Moretti, hâlihazırdaki roman türlerinin 
kaynakçalarıyla çalışarak kabaca ilk Docuscope deneyinden 
çıkma Shakespeare külliyatına benzer 12 farklı türde, altışarlı iki 
gruba ayrılmış 36 metinden oluşan bir model meydana getirir. 
İlk grup (set 1-6) 4 adet, korku ve macera öğeleriyle bezenmiş 
gotik roman; 4 adet tarihi roman; 4 adet ulusal hikâye; 4 adet 
işçi sınıfını konu alan endüstriyel roman; 4 adet üst sınıfların 
yaşamlarını konu edinen gümüş-çatal romanı (sosyete romanı 
adıyla da anılır) ve 4 adet, karakterin olgunlaşma dönemine 
odaklanan oluşum romanı da denilen, Bildungsroman’dan 
oluşur. İkinci gruptaki 6 setten üçü ilk grupta da yer alırken 
(set 8, 9 ve 12: endüstriyel romanlar, gotik romanlar ve 
Bildungsroman türlerinin her birinden ikişer metin) diğer üçü 
sadece ikinci gruba aittir (set 7, 10, ve 11: Fransız Devrimi’ne 
karşı görüşler içeren Jakoben karşıtı romanlar, Protestan 
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öğretileriyle ilgili Evangelical romanlar ve suçluları konu alan 
Newgate romanlarının her birinden ikişer metin). Docuscope’un 
görevi birinci grupta da yer alan ikinci gruptaki 3 seti bulup 
eşlemekti.6

 Witmore, farkında olmadan Docuscope’dan elde 
edilen sonuçları daha önceden belirlenmiş bir yöne doğru 
‘’kaydırabileceği’’ endişesiyle kendisine sunulan metinlerin 
gizli tutulmasını talep etmiştir. Bu sebeple başlıkların yazılı 
olduğu ilk sayfalar dosyadan çıkarılmıştır (‘’başlıklar çoğu kez, 
metin içinde bulunan mikro dilbilimsel düzeydeki hareketler 
kadar ilgi çekici olmayan hazır ipuçları içerirler’’) ve Witmore 
Docuscope’un nasıl bir sonuç verdiği hakkında herhangi bir 
bilgi sahibi olmadan toplantıya katılmıştır. Witmore toplantıdan 
birkaç gün önce bize gönderdiği bir mailde ‘’umarım 
Docuscope bu testi geçemez’’ yazmıştı. ‘’Docuscope’un 
Shakespeare’in oyunları söz konusu olduğunda açıktan bir tür 
ayrımı yapabilmesine imkân tanıyan işleyişi üzerinde doküman 
sınırlamasının etkili olduğu iddiasında bulundum. Bu sebeple, 
eğer Docuscope roman türlerini seçme konusunda da başarı 
gösterirse, dil pratikleriyle ilişkisi bağlamında ‘’doküman 
sınırlaması’’ fikrimi gözden geçirmek zorunda kalacağım’’. 
(Witmore sonraları Docuscope’un roman türlerini ayrıt etmedeki 
başarısından memnun kalmış görünüyordu).
 Witmore iki gruptaki türleri eşlerken çeşitli ölçüler 
kullandı. Örneğin, çok değişkenli sayısal analizin çiftleri 

birbirinden ayıracak ‘’faktörleri’’ üretebilme derecesini 
belirledi - burada ‘’faktör’’ kelimesiyle anlatılmak istenen belli 
DEMleri içerip belli DEMleri dışında bırakan ‘’örüntü’’dür. 7 
Bunun yanı sıra Witmore, her bir eşleşmeyi Frown Corpus adlı 
(1990ların başında American English adıyla bilinen) metin 
derlemesiyle karşılaştırdı. Witmore böyle bir karşılaştırmayı, 
hem tür çiftlerinin hem de derleme içindeki metinlerin Frown’un 
ortalama skoruna kıyasla ne zamanlar  DEMler içinde aynı 
derecede yüksek ve düşük skorlar sergilediklerini görmek 
için yaptı.8  Withmore’un bu teknikleri birleştirerek elde ettiği 
eşleme şöyledir: 2:9 (kıl payı ıskalanmış 1:9 ), 4:8 ve 6:12. Perde 
kaldırıldığında Docuscope’un tek hatasının 9. grubu (gotik 
romanlar) 1. grup (gotik) yerine 2. grupla (tarihi romanlar) 
eşlemiş oluşuydu: böylesi bir karışıklık birçok edebiyat tarihçisi 
için görmezden gelinebilir bir durum; iki tür arasındaki sınırın 
geçirgenliği göz önüne alındığında belki de kaçınılmazdır bile.  
(Sonrasında Witmore’un sunumunda yazdığı gibi doğru olan 
1-9 çifti ‘’kılpayı’’ eşleşmeyi kaçırmıştır.)
 Toplantı sona yaklaşırken John Bender henüz sorulmamış 
olan o içinden çıkılması güç soruyu sordu: Çarpıcı olsalar bile 
elde edilen bu sonuçların yeni bir bilgi ürettiğini söyleyebilir 
miyiz? Cevap, elbette ki, “Hayır”dı: Docuscope, bazı metinler 
aynı sınıfa dâhildir türünden edebiyat uzmanlarının zaten bildiği 
–ya da öyle ikna edildiği- konuları doğrulamıştı. Bu noktada 
yeni bir bilgi söz konusu değil. Ama insan aklı ve denetimsiz 
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sayısal analiz, tür sınıflandırması konusunda hemfikirdi– testin 
sunduğu yenilik işte tam da buydu. Docuscope bu konudaki 
mevcut bilgi birikimini doğrularken mevcut bilgi birikimi de 
Docuscope’un güvenilirliğini doğrulamış oldu. Merak ettiğimiz 
şey Docuscope’un Shakespeare sonuçlarını başka bir alanda 
tekrar edip edemeyeceğiydi. Docuscope beklentileri boşa 
çıkarmadı; ilk deney hiç de beklenmedik bir başarı değildi. 
Bir bilgisayar pekâlâ edebiyat metinlerini sınıflandırabilirdi ve 
Witmore, üstünde pek durmadan, sonradan sırf aklına geldi diye 
Shakespeare çalışmasına ait eski, yayımlanmamış bir grafik 
gösterdiğinde bu olasılığın pek akla gelmeyen noktalarda başarı 
umutları yeşerttiğini düşündürdü. 
 3. Mart 2009: Sık Karşılaşılan Kelimeler (SKK)  
 Roman Türlerini Tanıyor
 Docuscope testi geçmişti. Peki, bunu yapabilen tek 
program o muydu? Bir süre yazarlık çalışmaları üzerine 
araştırma yapmış olan Matthew Jockers bu alanda geliştirdiği 
yöntemlerin tür tanımada kullanılıp kullanılamayacağını görmek 
istedi. Tür sınıflandırması çoğu yönden yazar atfetmeye benzer 
bir süreç. Yalnız aralarında altı çizilmesi gereken bir fark var. 
Bir metnin yazarı tespit edilmeye çalışılırken bağlama duyarlı 
özellikleri analiz dışı bırakan bir özellikler grubu oluşturmaya 
çalışılır. Hemfikir olunan nokta, çoğunluğu sık karşılaşılan, 
diğer bir değişle kapalı küme, kelimelerden oluşan setin en 
isabetli sonucu doğuracağıdır. Öte yandan tür sınıflandırmasına 

bakıldığında belli bir bağlam içinde kullanılan kelimelerin –
örneğin gotik romanlarda ‘’şato’’ kelimesinin- önem arz ettiği 
daha en baştan kabul görür. Fakat Jocker’ın elde ettiği ilk 
sonuçlara göre yüksek-frekans özelliklerine sahip küçük bir 
grupta eşit derecede farklı tür ‘’işareti’’ saptanabilir.
Jokers, sadece 44 kelime ve noktalama işaretleri kullanarak 
– daha sonraları Sık Karşılaşılan Kelimeler ya da SKK diye 
adlandırdık – tıpkı Witmore’un Docuscope ile yaptığı gibi, hatta 
Docuscope’dan daha karmaşık özellikler bütünü kullanarak 
romanları sınıflandırmayı başarmıştır.9 Jockers, açık kaynak 
kodlu ‘’R’’10  istatistik uygulamasında bulunan ‘’dist’’ ve 
‘’hclust’’ işlevlerinden yararlanarak metinleri şekil 3.1’deki 
şemada bir araya getirmiştir:

RomanTürleri
Tam Bağlantılı Öklid Uzaklığı ve 42 Özellik Kullanımı
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 Çizen: mjockers, 9 Şubat 2009
 Şekil 3.1: Sık Karşılaşılan Kelimeleri (SKK) kullanılarak 
kümelenmiş roman türlerinin şeması
 Jokers elde ettiği sonuçları Witmore ile paylaşınca 
Witmore bu metodolojiyi Shakespeare külliyatında test etmeyi 
önerdi. SKK, bir kez daha, Shakespeare oyunlarının büyük bir 
kısmını ‘’tragedyalar’’, ‘’komediler’’ ve ‘’son dönem oyunları’’ 
olarak yanlışsız kümeledi (Şekil 3.2). 
 Bu makalenin başlığı ‘’Sayısal Biçimcilik’’. Biçimcilik 
çünkü hepimiz bir şekilde türün biçimsel özellikleriyle ilgiliyiz. 
Ayrıca sayısal çünkü edebî türler arası farkları belirlemede 
daha kesin – ölçülebilir – yöntemler peşindeyiz. Bu yüzden 
hem Docuscope’un hem SKK’nın iyi sonuçlar vermesini 
gönülden istedik. Nihayetinde tahmin ettiğimizden daha iyi 
sonuçlar verdiler. Öyle ki tür işaretleri çarpıcı nitelikteydi – 
her biri, birbirinden tamamen farklı metin düzeylerinde eşit 
derecede görünür hâldeydiler: hem Docuscope’un dilbilgisi ve 
anlambilim karması hem de SKK’nın bir avuç işlevsel kelimesi 
tür işaretlerini kolayca tanıdı. Birleştikleri noktalar neredeyse 
ürkütücü derecede belirgindi: edebî türlerin işleyiş mantığı 
kimsenin hayal bile edemeyeceği bir derinliğe ulaşmıştı. Ayrıca 
kimse bunu nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Artikellerin ve 
bağlaçların sıklığı bir metnin Bildungsroman türüne mi yoksa 
Newgate romanlara mı ait olduğunun tespitine imkân tanıyorsa, 
bunu gerçekten de bir türün işleyişi için elzem kabul edebilir 

miyiz? Peki, ama neden?
 Shakespeare Oyunları

Tam Bağlantılı Öklid Uzaklığı ve 37 Özellik Kullanımı

 Çizen: mjockers, 4 Şubat 2009
 Şekil 3.2: Kutu içinde belirtilmiş ana kümeleriyle Sık 
Karşılaşılan Kelimeler kullanılarak elde edilen Shakespeare’in 
First Folio oyunlarının şeması. Burada Jockers göreceli ortalama 
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frekansı .03%’e eşit ya da daha yüksek olan Shakespeare 
oyunlarından 37 özellik kullanmıştır. Docuscope’un şekil 
1.1’deki şeması ile bu şema arasındaki benzerlikler gözden 
kaçmamalı. Özellikle Winter’s Tale ve Cymbeline’in; 2 Henry 
VI ve 3 Henry VI’ın yakın eşlemiş oluşu ve Coriolanus’un 
Cymbeline-Winter’s Tale’e yakınlığı kayda değer. 
 Okullar kapanır kapanmaz tekrar buluştuk.
 4. Haziran 2009: Çatallı Yollar
 Stanford’daki bir sonraki toplantımız Witmore’un bize 
Docuscope’un bütün külliyat içinde en ‘’gotik’’ bulduğu, yani 
yüksek sayıda karakteristik gotik özellikler barındıran bir 
sayfayı göstermesiyle başladı (şekil 4.1):

Koyular: Anlatı Fiileri, Zaman Kaydırmalar, Zaman Aralıkları
Eğikler: Aktarılan Olaylar
Altı noktayla çizilmiş olanlar: Geçmişe Yönelik İfadeler
Altı düz çizgiyle çizilmiş olanlar: Kişi Şahısları
KÜÇÜK BOYDAKİ BÜYÜK HARFLER: Korku, Üzüntü
 Şekil 4.1: Ann Radcliffe’in A Sicillian Romance 
(Sicilya’da Bir Aşk Hikayesi) (1790) adlı romanında gotiği 
diğer türlerden ayırt eden işaretlerin bulunduğu Docuscope 
ekran görüntüsü. Ayırt edici bu DEM öbekleri, Tukey testiyle 
ayıklanmış faktörlerden oluşan faktör analizi ve ANOVA 
yoluyla belirlenmiştir. 
 Bir türün ‘’karakteristik’’ özelliklerinin bulunduğu bir 
sayfa fikri hem alışılmadık hem de şaşırtıcıydı. Dahası, Sarah 
Allison’ın dikkat çektiği üzere Docuscope’un gotiği Sarah’ın 
deyimiyle ‘’Humanscope’’un gotiğinden bir hayli farklıydı: 
yani bizim gotik olarak algıladıklarımızla Docuscope’un gotik 
olarak algıladıkları aynı değildi. Bizim için bu sayfayı gotik 
yapan bastırılmış korku, kemerli geçit, harabe, kaygı, titreyen 
uzuvlar; Docuscope’un dikkatini çekenler ise ‘’he’’, ‘’him’’, 
‘’his’’, ‘’was’’, ‘’struck the’’ ve ‘’heard the’’. İki yaklaşım 
arasında hiçbir ortak nokta yokmuş gibi görünüyordu. Ya da, 
daha doğrusu: inceledikleri öğeler farklılık gösterirken elde 
ettikleri sonuçlar aynıydı: ister haydut ve kan ister ‘’uttered 
the’’ ve ‘’covered him’’ aracılığıyla olsun Docuscope ve 
Humanscope bu sayfanın sadece gotik türüne ait olduğu yolunda 
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hemfikirdi. Tam da bu noktada, birkaç ay öncesine kadar 
aklımızı karıştırmış bir fikir bu sefer belirginlik kazanmıştı: 
türler, tıpkı binalar gibi, incelemenin muhtemel her aşamasında 
kendilerine özgü özelliklere sahiptiler: harç, tuğlalar ve mimari, 
Ryan Heuser’ın dediği gibi: Sık Karşılaşılan Kelimeler harç ya 
da kum tanecikleri; Docuscope’un sözlük-dilbilgisi kategorileri 
tuğlalar; ve okurların aşina olduğu konular ile olaylar işin 
mimari kısmı. Bu üç katman hiçbir şekilde çakışmıyordu; 
işaretleri bir diğerininkinden farklıydı. Bu üç katman kendi 
aralarında farklılıklar sergiledikleri gibi her türün katmanları 
diğer türün katmanlarından farklıydı: gotiğin ‘’harç’’ı ulusal 
hikayenin ya da Jakoben karşıtı romanın ‘’harç’ına benzemezken 
gotiğin kullandığı ‘’tuğlalar’’ diğer türler tarafından kullanılan 
‘’tuğlalar’’dan farklıydı. Buna benzer bir durum daha belirgin 
mimari şekiller için de geçerliydi. 
 Bu gözlemler ışığında ortaya konulan kavramsal sorulara 
makalenin sonunda geri döneceğiz. Toplantının yapıldığı o 
haziran günü özellikle bir şey oldukça ilham vericiydi: ikinci 
bölümün sonunda kısaca değindiğimiz, Shakespeare oyunlarını 
X-Y düzleminde gösteren grafik (Şekil 4.2: Shakespeare 
Oyunları)

[grafik diğer sayfada] 

     

  
  
  
 

  

 Şekil 4.2: Docuscope tarafından sayıldıktan ve sahip 
oldukları DEMlerin toplamına göre incelendikten sonra ilk 
iki temel bileşeni üzerinden sınıflandırılmış olan Shakespeare 
oyunlarını gösteren saçılma grafiği. TBA (Temel Bileşen Analizi) 
eşdeğişirlik matrisi, yani ölçeklendirilmemiş veri üzerinde işlem 
gördü. Öğe anahtarı: A= Komediler, B= Tarihi Oyunlar, C= Son 
Dönem Oyunları, D= Tragedyalar. İki bileşenin komedileri sağ 
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üst köşeye, tarihi oyunları sol alta ve son dönem oyunlarının 
birçoğunu sağ alt köşeye yerleştirdiği gözden kaçmamalı. 
(Nedense tragedyalar dört bir yana dağılmış vaziyette)
 Witmore ve Hope, görüşlerini kelimeler aracılığıyla ifade 
etmenin daha etkili olacağını düşünüp bu grafiği geleneksel 
edebiyat eleştirisinden oluşan akademik bir kitap içerisinde 
basma fikrinden vazgeçmişler. Ne var ki grubumuz her türün 
bir diğeriyle ilişkili olarak konumlandırıldığı grafikte edebiyat 
alanının sezgisel, sentetik bir görünüşünün vaadiyle karşılaştı. 
Moretti özellikle bu grafikle Cavalli-Sforza’nın (vd.) The 
History and Geography of Human Genes adlı kitabında insan 
toplulukları arasındaki ilişkilerin izini sürmek için kullandığı 
temel bileşenler grafiği arasındaki benzerliği çarpıcı buldu.11 
Benzer şekilde, anlatı türleri de iki temel değişkene indirgenebilir 
miydi? Peki, bunu takip eden dağılım, misal Bourdieu’nun 
elinden çıkma (bir hayli öznel) Fransız edebiyat alanının toplum 
bilimsel haritasıyla bağ kurar mıydı? Gerçekten de toplumsal 
farklara bakarak bir morfoloji (biçimbilim) haritası çıkartabilir 
miydik? 
 Withmore’un grafiği tüm bunlar için biçilmiş kaftan gibi 
görünüyordu. Tarih nasıl kusursuz değilse, diğer türlerin daha 
düzenli örüntülerine müdahil trajedileriyle Withmore’un grafiği 
de kusursuz olmaktan uzak fakat tam da bu yüzden güven 
vericiydi. Nihayetinde aynı işlemi roman türleri üzerinde de 
tekrarlamaya karar verdik. Sonuçlar beklediğimiz gibi çıkarsa 

iki adım ötesi hayal edilebilir bir hâl alacaktı. İlkin, türler sistemi 
birbiriyle bağlantısız kategorilerin12 oluşturduğu karmaşadan 
tekil, birbiriyle bağlantılı ve kurallara uygun değişkenler 
matrisine dönüşecekti. İkinci olarak, bu işlem Henüz Okunmamış 
Kitaplar Bütünü’nün (the Great Unread) grafiğini mümkün 
kılabilirdi. Bu söz konusu kitaplar bütünü, edebiyat tarihinin 
dar kanonu altında yatan henüz keşfedilmemiş muazzam bir 
arşive gönderme yapmaktadır. SKK ve Docuscope’a türü 
bilinmeyen metinler verebilir ve daha iyi bilinen türlerin çekim 
sahası içinde nereye düşeceklerini gözlemleyebiliriz. Edebiyat 
gezegeninin kuşaktan kuşağa aktarılmış haritalarını gezegenleri, 
süper novaları ve kara delikleriyle tahayyül edebiliriz.
 Kafamızda bu sorularla, şubat ve mart verilerini Şekil 4.2’yi 
göz önünde bulundurarak tekrar kullandık. SKK’yı kullanarak 
elde ettiğimiz ilk görüntü –Şekil 4.3- oldukça muğlaktı: umut 
verici ve bir o kadar da kafa karıştırıcı. Shakespeare’inkinden 
daha karmaşık bir görüntüydü bu fakat unutmayalım ki biz 
burada daha uzun bir zaman dilimine yayılmış, iki kat daha fazla 
sayıda türün grafiğini elde etmeye çalışıyorduk. Aslında bazı 
örüntüler açıkça ayırt edilebiliyordu: birkaç istisna dışında gotik 
ve tarihi romanlar birinci temel bileşenin eksi kısmına (yatay 
eksenin sol yanına) düşmüşken Bildungsroman ve endüstriyel 
romanlar açıkça görüldüğü üzere artı kısmındadırlar. Bu bizim 
için hem iyi haber hem kötü haber demekti. İyi haberdi çünkü 
keşif amaçlı çalışmalarda bir örüntü aranır. Kötüydü çünkü 
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örüntü kurallara uygunluktan ziyade kronolojikti: bir kuşak, 
sonra ikincisi, onu takiben daha karmaşık bir tanesi, ve sonra 
üçüncüsü. Birinci temel bileşen tür işaretlerini mi yakalıyordu 
– yoksa zaman belirten işaretleri mi? Aynı zaman diliminde 
sayıca artmış olan türleri (gotik/tarihi; gümüş-çatal/Newgate; 
endüstriyel/Bildungsroman) üstünkörü ayırışını göz önünde 
bulunduracak olursak ikinci şık daha olası görünüyordu. Tarih, 
biçimin karşısında daha emin bir yerde duruyordu.  
 Tarihsel sıralamayı çelişkiye düşüren veriler de yok 
değildi: iki farklı kuşaktan türler içeren kalabalık merkezde, 
Jakoben karşıtı ve Evangelical romanları Newgate hikâyelerinden 
ayırmış olan TB2’nin (Temel Bileşen 2) düşey ekseni pekâlâ tür 
işaretlerini yakalıyor olabilirdi.13 Peki, bu işaretleri ayrı tutup 
bunlara odaklanmak mümkün müydü?
 51 Özellik Kullanan Bütün Romanlar
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Şekil 4.3: Sık Karşılaşılan Kelimeler’in (SKK) bir Temel Bileşen 
Analizi’nde (TBA) bulunan ilk iki temel bileşeni gösteren grafik. 
Her bir harf tek bir metne tekabül etmektedir (A= Jakoben 
karşıtı romanlar, B= Bildungsroman, E= Evangelical romanlar, 
G= Gotik romanlar, I= Endüstriyel romanlar, K= Newgate 
romanları, N= Ulusal hikayeler, S= Gümüş-çatal romanları).
 5. Haziran-Eylül 2009: İkilem
 Hazirandan eylüle dek Witmore ve Jockers Temel 
Bileşen Analizi’ni (TBA) geliştirmenin yollarını aradılar. 
İlkin,  daha küçük birimlerin tür ayrımını daha da belirgin kılıp 
kılmayacağını görmek için metinleri böldüler. Bütün metinler 
on eşit parçaya ayrılsa da sonuç pek değişmemişti. Sonraları, 
bu bölümlerin dağılımının oldukça istikrarsız - Şekil 5.1’de 
görüldüğü, gotik ve tarihi romanlar arasında belirgin bir ayrım söz 
konusu olabilecekken bölümlerin neredeyse üçte biri ikilemde 
kalmıştır - olduğunu fark ettiğimizde, bütün bu bölümleri 
isimlendirmeye karar verdik: Örneğin, ‘’Tarihi.8.1’’ Windsor 
Castle romanının ilk bölümünü (bu roman, külliyatımızdaki 
sekizinci tarihi romandır), ‘’Gotik.1.10’’ ise Vathek romanının 
(bu, külliyatımızdaki ilk gotik metindir) onuncu bölümünü 
belirtir. Farklı türlerin üst üste binişi sadece metinlerin belli 
kısımlarıyla sınırlı kalıyor olabilir (başlangıçlar ya da sonlar); 
eğer durum böyleyse ve türler olay örgüsü içinde belli anlarda 
daha belirgin –yani daha ‘’kendileri’’ gibi- olabiliyorlarsa bu 
anlara odaklanılıp türlerin birbirlerinden ayrıldıkları noktalara 
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vurgu yapılabilir. Bu, oldukça akla yatkın ve hatta zekice bir 
varsayım gibi görünse de öyle değildi. Bazı romanlar hangi 
roman türüne mensup olduklarını başlangıç bölümlerinde daha 
çok belli ederken kimisi olay örgüsünün ilerleyen safhalarında, 
kimisi ise ortalarda bir yerde belli ediyordu. Kimi romanlar 
vardı ki türünü hiçbir şekilde açık etmiyordu. 

36 Roman

Şekil 5.1: İlk iki temel bileşen üzerinde Docuscope tarafından 
derecelendirilmiş 36 romanın 8000 kelimelik bölümlerden 
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oluşan ilk iki grubu. İlerleyen sayfalardaki bütün temel bileşen 
analizlerinde (TBA) veriler ölçeklendirilmiştir (yani, TBA 
yüzdelik değerlerin bağlantı matrisi üzerinde işlem görür).
 Sonrasında, külliyatımızı oluşturma işine yöneldik: 6 
numaralı dipnotta açıklandığı üzere, 36 metinden oluşan ilk 
koleksiyon, her bir tür içindeki çeşitliliği abartma eğilimindeydi. 
Bu, haliyle Docuscope ve SKK’nın işini bir hayli zorlaştırıyordu. 
Chadwyck-Healey veritabanına geri döndük ve hâlihazırdaki 
kaynakçaların belli türlere tayin ettiği bütün bu metinleri ilk 
külliyata ekledik. Bu sırada iki yeni tür de dâhil ettik (Jakoben 
ve Sansasyonel romanlar) ve bütün hesaplamaları 106 metinden 
oluşan yeni külliyat üzerinde yeniden denedik.14

 Bu yolla farklı bir sonuç elde edemedik.
 Belki de bir anda seksen yılın grafiğini birden elde etmeye 
çalışarak biraz fazla ileri gitmiştik. Külliyatı üç kuşağa15 böldük. 
Beklendiği üzere doluluk oranları düşmüş olsa da yeni grafikler 
de en az öncekiler kadar kesinlikten uzaktı. Yaz sonuna kadar, 
sonuçların daha fazla değişiklik göstermeyeceği belli olmuştu. 
 6. Kasım 2009: Yazarlar Karşısında Türler
 Kasım ayında beş yazar ve Stanford’dan birkaç yüksek 
lisans öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen telekonferans 
esnasında tek tek bütün metinleri içeren 3 kuşağa yayılmış 
haritalara tekrar baktık ve birden “yazar” işaretinin oldukça 
baskın olduğunu fark ettik. Fakat biz yazarların peşinde değildik 
ki; türlerin peşindeydik. Yine de Docuscope ve SKK türleri değil 
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de yazarları kümelemekte daha başarılı olmuştu. Örneğin şekil 
6.3’te hem endüstriyel roman hem de Bildungsroman türünde 
eserler vermiş olan Dickens, Brontë ve Eliot’ı göz önüne alırsak 
yazarların “çekim gücü”nün türler karşısında baskın çıktığını 
görürüz. Aynı gözlem, tarihi, Newgate ve gümüş-çatal gibi 
farklı türlere mensup olmalarına rağmen şekil 6.2’de birbirlerine 
yakın bir şekilde kümelenmiş olan Bulwer-Lytton’un Last Days 
of Pompeii, Eugene Aram ve Pelham adlı romanları için de 
geçerlidir. 

TBA Sahasında Beş Tür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şekil 6.1-3: İlk iki ana bileşeni göz önüne alarak 
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Docuscope’un sınıflandırdığı özgün 36 romanın nesillere göre 
analizi. 6.1’de Inchbald, Smith, Radcliffe, Shelley, Morgan 
ve Edgeworth’un metinleri; 6.2’de Ainsworth, Porter, Lytton, 
Galt ve tabii ki Scott’un metinleri; 6.3’te ise Gaskell, Dickens, 
Brontë, Collins ve Eliot’ın metinleri arasındaki yakınlık gözden 
kaçmamalı.
Not: Anti-Jacobin: Jakoben-karşıtı (Fransız Devrimi’ne karşı 
görüşler içerir)
Evangelical: Evangelical (Protestan öğretilerini konu edinir)
Gothic: Gotik (korku ve macera öğeleri içerir)
Jacobin: Jakoben (Fransız Devrimi’ni destekleyen görüşler 
içerir)
National: Ulusal (Milli kimliğin oluşumu ve gelişimi üzerine 
odaklanır)

TBA Sahasında Üç Tür
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TBA Sahasında Üç Tür
  
  
  
  
  
  

 Şekil 6.2 ve 6.3: (Bkz. Şekil 6.1 için verilen açıklama)
 Nasıl oluyordu da yazarlar türlere nazaran daha kolay 
ayırt edilebiliyordu? Muhtemelen Docuscope ve SKK bütün 
yazarların bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir şeyi yakalamakta 
oldukça başarılıydı. Bütün yazarlarda ortak olan bu şey bir yazarın 
kendine has üslubunun “imzası” diye nitelendirebileceğimiz 
pek belirgin olmayan dilsel örüntülerin kullanımıdır. Türlerin 
de buna benzer üslubu niteleyen imzaları vardır elbette ama 
türlerin bir de oldukça mühim anlatım imzaları –yani olay 
örgüleri- vardır. Bildungsroman türü için oldukça elzem olan 
bölümler –örneğin akıl hocalarıyla yapılan tartışmalar, genç 
arkadaşlar, yanlış başlangıçlar, hayal kırıklıkları, yeteneğin 
keşfi...- sansasyonel bir romanın olay örgüsünde görülen bir şey 
değildir. Tıpkı sansasyonel romana özgü gizem ve cinayetlerin 

endüstriyel romanda pek bir şey ifade etmeyecek oluşu gibi. 
Öyleyse bir yazar belli bir türden diğerine kaydığında, diyelim 
ki Dickens endüstriyel romanı Zor Zamanlar’dan şehirde geçen 
çoklu olay örgüsüne sahip romanı Küçük Dorrit’e, tarihi romanı 
İki Şehrin Hikayesi’ne ya da Bildungsroman türündeki Büyük 
Umutlar romanına kaydığında – ortaya çıkan sonuç nedir? Bunun 
cevabı Dickens’ın olay örgülerinin değişeceği ama üslubunun 
aynı kalacağı ya da pek değişmeyeceğidir. Coketown, Londra 
ve Paris hikayeleri Dickens’ın bu şehirleri anlatırken kullandığı 
kelimelerden çok daha farklıdır. Dickens’ın dili neredeyse hiç 
değişmeden aynı kalır. 
 Docuscope ve SKK yazarları bu kadar iyi tanırken türlere 
gelince neden tökezliyordu? Docuscope ve SKK’nın olay 
örgüsünü değil de dili tanımak üzere programlanmış oldukları 
gerçeği bu soruya cevap olarak kabul edilebilir.16 Aslında dil 
ve üsluba bakarak türleri ayırırken yapabileceklerinin en 
iyisini yapıyorlardı. Yine de dil ve üslup bir türü diğerinden 
ayırt etmek için yeterli değil. Hem niye yeterli olsun ki? Türler 
okuyucularına hitap ederken hem üslubu hem olay örgüsünü 
aynı anda kullanırlar (on dokuzuncu yüz yıl için olay örgüsünün 
üslup karşısında daha baskın olduğunu söylemek mümkün): 
programlarımız yapının yarısını gözden kaçırıyordu ve bu 
durumda ancak yarı yarıya başarılı oldukları söylenebilirdi. Yarı 
yarıya başarılı olmak başarısız olmak demek değilse de olay 
örgüsünü tespit edebilecek analitik bir aracın eksikliği aşikardı.17 
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Durum bu şekilde devam ettiği sürece Docuscope ve SKK’nın 
tespit ettiği tür dağılımı arşiv incelemek şurada dursun, dikkate 
değer edebi bir sınıflandırma yapamayacak kadar düzensiz 
kalmaya mahkumdu. Henüz Okunmamış Kitaplar Bütünü (The 
Great Unread) şimdilik okunmadan kalacaktı. 
 7. Aralık 2009: 220 Çizelge
 Aralık ayında Allison, Heuser ve Moretti bir takım yeni 
görseller incelemeye başladı. Bunlar, genişletilmiş külliyatta 
bulunan 11 tür arasında olası bütün eşleşmeleri içeren iki seri 
halinde çizelgelerdi (gotik/jakoben, gotik/jakoben-karşıtı, gotik/
ulusal hikaye ve bu şekilde kronolojik yelpazenin diğer ucuna 
dek devam eder). Bu çizelgeler ikiye ayrılmıştı: SKK’nın (Şekil 
7.1) ve Docuscope’un (Şekil 7.2) esas alındığı birinci çizelge 
iki türün dağılımını gösteriyordu. Elimizdeki bu temel araçlar 
iki belirli türün –Şekil 7.1-2’de görülen gotik ve sansasyonel 
romanların- başarılı bir şekilde birbirlerinden ayırt edilip 
edilmediğini sezmemize imkan tanıyacaktı. (Tamamen tesadüf 
eseri hem SKK’nın ve Docuscope’un türleri aynı derecede ayırt 
edebildiği – ya da edemediği- ortaya çıktı.)

[grafik diğer sayfada]

TBA (Temel Bileşen Analizi) Sahasında İki Türü

Şekil 7.1: Sık Karşılaşılan Kelimeler serpme çizimi. Burada 
ve diğer TBA çizelgelerinde görülen her nokta (daire ya da 
üçgen) metnin (onda birini) bir dilimini gösterir. 

        
[grafik diğer sayfada]
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TBA (Temel Bileşen Analizi) Sahasında İki Tür

 Şekil 7.2: Docuscope serpme çizimi.
 İkinci tür çizelge şekil 7.1-2’deki daireleri ve üçgenleri 
fazladan iki özellik ekleyerek yeniden kullandı. İlk önce, her 
bir dilimi hangi metne ait (hangi metnin parçası) olduğuna göre 
etiketledi: örneğin, şekil 7.1’in sağ alt köşesindeki dairelerin 
şekil 7.3’te Vathek’e ait olduğu ortaya çıktı. Bu durum her bir 
metnin kendi türü içerisindeki “merkezi konumuna” – ya da 
“ayrıksılığına” – ışık tutmakta (bu konu edebi türler hakkındaki 
bilgilerimizi gözden geçirmemize sebep olabilir. Gelecekte bu 
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konunun üzerine gitmeyi planlıyoruz). Sonrasında şekil 7.3 
ve 7.4 de iki temel bileşenin hangi karakteristik özelliklerinin 
türün dağılımındaki belli şekillere katkıda bulunduğunu 
gösterdi: hangi kelimeler ya da Docuscope Boyutları gotik 
romanları sansasyonel romanlardan ayırırken daha kuvvetli 
bir çekim gücü sergilemiş. Böylece, örneğin şekil 7.3’ün sağ 
alt çeyreği, belirli tanımlık “the”yı SKK analizinde gotik 
türündeki metinlerin ayırt edici önemli bir özelliği olarak öne 
çıkardığı görülür (şekil 7.1 ile karşılaştırın); şekil 7.4’ün sol alt 
çeyreğinde ise benzer şekilde “Anlatı Eylem Öbeği” (Narrative 
VP), “Zamirler” (Pronouns) ve “Olayların Aktarılması” 
(Reporting Events) ön plandadır (Şekil 7.2 ile karşılaştırın).18 
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Şekil 7.3: Sık Karşılaşılan Kelimeler serpme çizimi (açık gri 
başlıklar) ve bileşen yüklemeleri (siyah).
 

Şekil 7.4: Docuscope serpme çizimi (açık gri başlıklar) ve 
bileşen yüklemeleri (siyah).
 Çizelgeleri gözden geçirdikçe hepsinin, kabul görmüş tür 
teorisinden iki konuda ayrıldıklarını fark ettik: çizelgeler hiçbir 
şekilde tek bir türü dikkate almıyor; her zaman bir türün diğer bir 
türle ilişkisine bakıyordu. Ayrıca, yapay ideal-örnek’i (synthetic 
ideal-type) oluşturacak özelliklerle ilgilenmek yerine bir türü 
diğerinden ayırt eden özelliklerle ilgileniyorlardı. Çizelgelerdeki 
bu ilişkisel farklılıklara yapılan vurgu, Bourdieu’nun “taraf-
tutma” argümanından kalma oldukça “gerçekçi” bir yaklaşımla 
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uygunluk göstermişti: türler de tıpkı yazarlar ya da ekoller gibi 
tanınma çabasındadır: o kadar ki, sadece türleri o ya da bu yöne 
çeken karakteristik özelliklerin barındırdığı biçimler arasındaki 
farklılıklar değil çelişkiler bile hissedilebilir. Yine de bir edebi 
türü bu şekilde tasvir etmek oldukça yetersiz çünkü türleri 
birbirinden ayırt eden özellikler bize bir türü diğerinden ayırmak 
için bilmememiz gereken her şeyi söyleyebilirken biçimin iç 
yapısı hakkında çok az bilgi verir. Eğer bütün erkek seyirciler 
pembe, bütün kadın seyirciler mavi renk giyerse renkler iki cinsi 
kusursuz bir şekilde birbirinden ayırt edecek fakat kadınlar ya da 
erkekler hakkında bize hiçbir şey söylemeyecektir. Bu konuya 
makalenin sonunda geri döneceğiz. 

TBA Sahasında İki Tür
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Şekil 7.5: İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş iki 
türün Sık Kullanılan Kelimeler serpme çizimi.

TBA Sahasında İki Tür

Şekil 7.6: : İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş 
iki türün Docuscope serpme çizimi.
 Çizelgeler tür işaretlerinin değişkenliğini tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne sermişti: bu durum şekil 7.1 ve 7.2’de oldukça 
belirginken diğerlerinin neredeyse dörtte birinde daha zayıftı 
– Örneğin şekil 7.5 ve 7.6’da ne SKK ne Docuscope ulusal 
hikayeleri gümüş-çatal romanlarından ayırma konusunda 
başarılı olamamıştır. Özellikle bu gibi, farklılıkların ayan 
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beyan göz önünde olduğu durumlarda bazı türleri ayırt etmenin 
neden bu denli zor olduğu sorusu merak uyandırıcı. Yine de 
bu soruyu başka bir çalışmanın konusu yapmaya karar verip  
ayırma işleminin gayet başarılı olduğu ve bir dize tekrarlanan 
karakteristik özelliklere yaslanmış bir grup çizelge üzerine 
odaklanmaya karar verdik: üç “ideolojik” türle – Jakoben, 
Jakoben-karşıtı ve Evangelical- eşleştirilmiş gotik romanlar – 
söz konusu ideolojik romanlar gotik romanlarla aynı zamanda 
yükselişe geçmiş fakat popülerlikleri uzun soluklu olamamıştır.19 
Bütün çizelgeler birbirine benzediğinden burada sadece gotik/
Jakoben çiftine bakacağız: şekillerden 7.7 ve 7.8’de SKK, 
şekil 7.9 ve 7.10’da Docuscope ve Docuscope’un Boyutları ele 
alınmıştır. 

TBA Sahasında İki Tür 

  
  
   

TB1 (Temel Bileşen 1)
T

B
2 

(T
em

el
 B

ile
şe

n 
2)



monograf 2015/3

PA
SA

J
Edebiyat Laboratuvarı-Sayısal Biçimcilik: Bir Deney • 599598 • Franco Moretti, Matthew Jockers, Sarah Allison, Ryan Heuser, Michael Witmore

 Şekil 7.7: İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş 
iki türün Sık Karşılaşılan Kelimeler serpme çizimi.
 İki tür arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için – ve 
şekilleri kelimelere dökmeye başlamak için – ilk temel bileşen 
boyunca (TB1: şekil 7.7 ve 7.10’daki x düzlemi) dizilmiş, 
özellikle gotik romanları Jakoben romanlardan ayırmada etkili 
olmuş özellikleri yakından inceledik. Bir temel bileşen belli 
özelliklerin ortaya çıkma ihtimalini tartar, böylece metinler 
hem sahip oldukları hem de sahip olmadıkları özelliklere göre 
sınıflandırılırlar. 

 Şekil 7.8: Başlıkları (açık gri) gösteren Sık Karşılaşılan 
Kelimeler serpme çizimi ve bileşen yüklemeleri (siyah).
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 Kabaca, gotik romanın Jakoben romana nazaran daha az 
konuşma ve daha fazla eylem içerdiğini bulduk. Gotik metinleri 
niteleyen kelimeler ve kelime grupları belirgin bir “anlatım” 
eğilimi sergilemektedir: geçmiş zaman ve kişi zamirleri; yer 
belirten edatlar; ve Docuscope’un “Anlatım Zamanı” adıyla 
imlediği kelimeler (örneğin, “süresince”, “o...zaman”, “o...
iken”). SKK’da, Şekil 7.8’in sol köşesinde bunun örneği 
görülebilir: was, had, who, she, he, her, his, they, her yerde 
karşımıza çıkan the ve from, on, in, at gibi yer belirten geniş 
edatlar grubu. Docuscope’da, şekil 7.10’da Anlatım Eylem 
Öbeklerine (Narrative VP) (örneğin “heard the”, “reached 
the”, “commanded the”) ve Zamirlere (Pronouns) bakınız. 
Öte yandan, hitap edilen kişinin ön plana çıkarılması (sen, 
siz, senin, sizin), sorular, tartışmaya zemin hazırlayan işaretler 
(ama, hayır) ve geniş zaman, gelecek zaman ve şart kipinde 
fiiller gibi sözlü hitaplarla ilişkili işaretlere gotik romanlarda 
pek rastlanmaz. SKK’da, şekil 7.8’in sağındaki you, p_ques[?], 
but, if, not, is, will ve would grubuna; Docuscope’da ise şekil 
7.10’un sağındaki Questions, Oppositional Reasoning (“not”, 
“but”, “however”) ve hemen aşağısındaki Directives (“should”, 
“must”, “you will soon”) gözden kaçmamalı. Jakoben metinler 
genelde bu doğrultuda sabitlenseler de gotik romanlara nazaran 
daha dağınık bir hâldedirler. Burada türleri birbirinden ayıran 
şey Jakoben metinlerdeki anlatım eksikliği değil de daha çok 
tartışmacı bir üslupla sürdürülen konuşmaların varlığıdır. 
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TBA Sahasında İki Tür
   
    
    
    
 

Şekil 7.9: İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş iki 
türün Docuscope serpme çizimi.
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 Şekil 7.10: Başlıkları (açık gri) gösteren Docuscope 
serpme çizimi ve bileşen yüklemeleri (siyah).
 Analitik tekniklerin önümüze sürdüğü ham veriler 
bunlardı. Bunlar kayda değer açıklayıcı sorular olabilirler 
miydi? Denedik. Örneğin ideolojik türlerde şart kipinin sıklığını 
fark ettiğimizde –ki bu tür için şart kipi önem arz ediyor olmalı 
– Jockers ve Moretti “would” yardımcı fiilini içeren (yaklaşık) 
13,000 cümlelik bir liste oluşturdu ve ilgili zamirlere, sıfatlara 
ve zarflara; fiil türlerine; olumsuz hallere, geçmiş zamana... 
baktılar. Öne çıkan birkaç sonuç şöyle: örneğin “would+never” 
ikilisine kasvetli evangelical romanlarda diğer roman türlerine 
göre iki kat daha sık rastlandı; ve soyut ahlak tartışmalarıyla 
dolu Jakoben ve Jakoben-karşıtı romanlarda üçüncü tekil 
şahıs zamiri “it” ile diğer roman türlerine göre %50 daha sık 
karşılaşıldı. Elde edilen iki sonuç da gayet akla yatkındı. Yine 
de şaşırtıcı mıydılar? Şüphesiz söz konusu türler hakkında 
halihazırdaki bilgimizi tasdik etmiş ve zenginleştirmişlerdi. 
Peki aynı zamanda bu konudaki bilgilerimizi değiştirmişler 
miydi? 
 8 Mart 2012: Deneyler, Keşifler, Hipotezler
 Mart ayında bir yıllık çalışmamızı son bir kez gözden 
geçirmek üzere bir araya geldik. Daha en başta neden Docuscope 
ve SKK’ya başvurmuştuk ki? Çünkü metinleri o ya da bu türe 
tahsis edebilmek için belirgin, ölçülebilir bir yol arayışındaydık. 
Bu bir bakıma atfetme meselesiydi. Atıf... “Her bir parçanın 
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gerçek yaratıcısını bulmak”, der Carlo Ginzburg. 
 Bir resmin taklidi en kolay, en göz alıcı özelliklerine takılıp 
kalmamalıyız (...): Perugino’nun figürlerinde, Leonardo’nun 
gülümsemelerinde vs. gözler gökyüzüne dikilir. Onun yerine, 
ressamın bağlı olduğu ekolün etkisinin en az görüldüğü, en kıyıda 
köşede kalmış detaylara dikkat etmeliyiz: kulak memelerine, 
tırnaklara, el ve ayak parmaklarının şekline. 
 Kulak memeleri, tırnaklar...İşte bu “gayriihtiyari 
işaretlerde”, diye devam eder Ginzburg, çoğu kişinin farkına 
varmaksızın yazarken ve konuşurken kullandığı en sevdiği 
kelimeler ve tabirlerle karşılaştırabileceğimiz “maddi ıvır 
zıvırlar” içinde – bir hattat bunlara “süs” diyebilir – Morelli bir 
ressamın kimliğine dair su götürmez bir ipucu yakalamıştır.20

 Gayriihtiyari işaretler: Bunlar kesinlikle SKK ve DEMler. 
Peki, ama bu onları tanımlamak için yeterli mi? Çünkü açıkça 
görüldüğü gibi kulak memeleri ve tırnaklarda bir sorun var: 
bir resmin yaratıcısını tespit etmede etkin bir rol üstlenseler 
de resmin anlamını açıklayamazlar. Aslında ilkinde başarılı 
olmalarının sebebi ikincisinde başarısız olmalarıdır. Bunun 
sebebi de “ıvır zıvırlar”ın herhangi bir yapısal fonksiyonlarının 
olmayışı, yazarların bunları “farkına varmadan, düşünmeden 
yazıp” bu yolla kendilerini ele vermeleridir. Bu kelimeler önemli 
olmuş olsaydı yazarlar daha dikkatli olurdu. 
 Bu denli iyi ayrım yapabilirken çok az açıklama bahşeden 
bu özelliklerin çelişkili bir yanı var. Özellikle bizim konumuz 

söz konusu olduğunda. Çünkü nihayetinde SKK ve DEMler 
en azından bir açıdan kulak memelerinin ve tırnakların tam 
karşıtı: SKK ve DEMler nadir rastlanan tali detaylar olmaktan 
uzak, sık sık her an her yerde karşımıza çıkabilirler. Her yana 
yayılmış bu özellikler nasıl olur da türün yapısı hakkında hiçbir 
şey söylemez? Bu konuda hatanın bizde olma ihtimali de vardı 
elbette. Verileri ayırmayı başarmış olsak da ve hatta belki de 
verileri ilk “gören” biz olsak da tüm bu verilerden ne gibi bir 
anlam çıkaracağımızı bilmiyorduk. Elde ettiğimiz verileri daha 
iyi sonuçlar alabilecek birilerinin hizmetine sunmaya hazırız. 
 Yine de daha basit bir açıklama da mevcut: türleri ayırmada 
oldukça başarılı olan ve her bir türün bütün nitelikleriyle 
iç içe geçmiş bu özellikler türün yapısı hakkında yeni bir 
şey söyleyemiyor. Bunun sebebi de bağımsız karakteristik 
özelliklere sahip olmayıp daha yüksek mertebedeki seçimlerin 
bir sonucu olmaları. Sürprizlerle dolu odaların olduğu bir 
hikâye yazmak ister miydiniz? O zaman yer belirten edatlar, 
belirli ve belirsiz tanımlıklar (the/a/an) ve geçmiş zamanda 
çekilmiş fiiller kullanılacağı kesin. Bunlar seçilmiş olan anlatım 
yapısının sonuçları. Docuscope ve SKK bunları bir kez ön 
plana sürdüğünde bunların farkına varırız; bu da bildiklerimizi 
analitik yönden zenginleştirir: gotik romanın alanını ya da eylem 
fiilleri ve (belirli ve belirsiz tanımlıkların (the/a/an) sıklığıyla 
belirginlik kazanan) nesneler arasındaki bağı açıkça “görürüz”. 
Yine de şimdilik kazancımız nitelikselden ziyade karşılaştırmalı 
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gibi görünüyor: başka türlü bir belirginlik değil de daha çok 
belirginlik.
 Bir deneyle başladık: Docuscope’un sınıflandırma 
gücünü daha kontrollü bir alanda test ettik. Bu noktada 
deney bir keşfe evrildi: Docsucope ve SKK roman türlerinin 
alanını ve bu türlerin nasıl oluşturulduğunu çizelge halinde 
sundu. John Tukey buna “Keşif Amaçlı Veri Analizi” adını 
vermişti: bizi yeni sorulara yönlendirip verilerin daha kapsamlı 
alımlanmasına imkân tanıyan ipuçlarına odaklanmak, yani tam 
bir detektif işi. Heuser, istatistiksel bulgular sayesinde türlerin 
birer buzdağı olduğunun farkına vardığımızı söyler: buzdağının 
görünen kısmı su üstünde yüzerken oldukça geniş bir kısım 
suyun altında bilinmeyen derinliklere uzanır. Bu derinliklerin 
var olduğunu, sistemli bir şekilde keşfedilebileceklerini ve 
türlerin çok-boyutlu yeniden kavramsallaştırılmasına imkân 
tanıyacaklarını fark etmek: işte bize göre araştırmamızın elle 
tutulur bulguları bunlar. Şimdi ufukta yeni keşifler var: örneğin 
denetimsiz teknikten denetimli tekniğe geçiş ya da şimdiye dek 
sadece türlerin biçimsel niteliklerine odaklanmak maksadıyla 
bilinçli olarak kaçındığımız anlambilimsel verilerin belirgin bir 
şekilde araştırmaya dâhil edilmesi. Bütün bunların sonucunda 
sıra deneysel çalışmanın en zorlayıcı kısmına geliyor: verileri 
açıklayabilecek modellerin ve hipotezlerin inşası. Bu çalışma 
tam da bu doğrultuda atılmış bir adımdır. 

 Hakkımızda
 Matthew Jockers ve Franco Moretti tarafından yönetilen 
Stanford Edebiyat Laboratuvarı, dijital ve sayısal mahiyetli 
yazınsal bir araştırmayı konu edinir, tasarlar ve sürdürür. 
Laboratuvar Stanford öğrencilerine ve öğretim elemanlarına, 
ayrıca talep edilirse diğer üniversitelerin öğrencilerine ve öğretim 
üyelerine de açıktır.
 Tez bölümleri, dersler, tek kişilik ya da ortaklaşa yayınlar, 
konferans sunumları ve paneller gibi bir dizi proje tasarlıyoruz. 
Düşüncemiz, araştırmanın gerçek bir “deney” şeklini alacak ve 
bir ya da iki yıllık bir zaman dilimine yayılacak olması. Web 
sitemizden (litlab.stanford.edu) birçok projeye gebe ve işbirliğine 
açık halihazırdaki etkinliklerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
2010-2011 yılında iki, 2011-12 yılında da iki olmak üzere 
toplamda dört deney girişiminde daha bulunmayı planlıyoruz.
 Elde edilen sonuçların bazıları tek bir yazar tarafından 
yayımlanabilirse de laboratuvarda sürdürülen bütün araştırma 
ortaklaşa bir çalışmanın ürünüdür. Belirli bir deneyin gidişatını, 
eldeki hipotezlerin durumunu ve gelecekteki araştırmaların 
seyrini değerlendirmek üzere düzenli olarak bir araya geliriz. 
(Eğer bu toplantılarla ilgilenecek olursanız lütfen Jockers ve 
Moretti ile irtibata geçin. Genelde kapımız misafirlere açık.) 
Zaman zaman web sitemizdeki “Etkinlikler” (Events) başlığı 
altında duyurduğumuz sunumlar yaparak araştırmalarımızı 
paylaşıyoruz.               [Ocak 2011]
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NOTLAR
1Bkz. Jonathan Hope ve Michael Witmore, “The Very Large Textual Object: A 
Prosthetic Reading of Shakespeare,” Early Modern Literary Studies 9.3 (Ocak, 2004): 
6.1-36; Witmore ve Hope, “Shakespeare by the Numbers: On the Linguistic Texture 
of the Late Plays” Early Modern Tragicomedy içinde, der. Subha Mukherji ve Raphael 
Lyne (Londra: Boydell and Brewer, 2007), 133-53; Hope ve Witmore, “The Hundredth 
Psalm to the Tune of ‘Green Sleeves’: Digital Approaches Shakespeare’s Language 
of Genre,” Shakespeare Quarterly 61.3, “Special Issue: New Media Approaches to 
Shakespeare,” der. Katherine Rowe (Fall 2010): 357-90; ve Witmore’un blogu: www. 
winedarksea.org.

2Docuscope hakkında bkz. David Kaufer, Suguru Ishizaki, Brian Butler, Jeff Collins, 
The Power of Words: Unveiling the Speaker and Writer’s Hidden Craft (Lawrence 
Erlbaum Associates: New Jersey and London, 2004). Bu programın nasıl tasarlandığı 
konusunda ilginç bir tartışmaya ve kategorilerinin ilk taslağına şuradan erişilebilir: 
http://www.betterwriting.net/projects/fed01/dsc_fed01.html,siteye giriş tarihi 3 Mart 
2010. 

3Programda kullanım şekilleri dolayısıyla DEMlere verilen adlar arasında boşluk 
bırakılmamalıdır. Açıkçası bu kategoriler içinde bulunan kelimelerin belirleniş şekli ve 
on yılı aşkın bir sürede elle kodlanmış olan bu kelimelerin seçimi bir yorum meselesidir. 
Genelde Witmore ve Hope kategorileri ya da DEM’leri, sayısal örüntüleri tespit etmek   
için kullanırlar. Daha sonra kategorilerden somut metin örneklerine geçerek belli 
kelimelerin bağlam içinde nasıl işlev gördüğüne bakarlar. 

4Örnek verecek olursak,  çok değişkenli analizler ve kümeleme teknikleri, 
konuşmacıların olaylar karşısındaki duygusal tutumlarını öne çıkarırken bir yandan 
da onların geçmişteki olayları hikâye edebilmesine imkan tanıyan kelime örüntüleri 
aracılığıyla  Shakespeare’in “son dönem romansları”nı daha erken dönemde 
yazdıklarından dilbilimsel olarak ayrıt edebiliyorlar (bu sürece “geçmişteki belli 
bir olayı yeniden gözden geçirme” [focalized retrospection] denir). Bu durumdan 
oyunların belli dilsel özellikleri sorumludur. Örneğin, (1) bazı ikinci derece bağlaç 
çeşitleri  (‘’which’’ kelimesinden önce gelen virgül) ve (2) hemen öncesinde ‘’to be’’ 
fiilinin geçmiş zaman yardımcı fiil hali bulunan geçmiş zaman fiil türleri. Komediler 
ve tarihî oyunlar arasında da kayda değer bir fark açığa çıkmıştır; komediler çok 
sayıda birinci ve ikinci kişi zamirleri (BirinciŞahıs ve DolaysızHitap DEMleri içinde 
sınıflandırılmışlardır) ve alabildiğine belirsizlik ifade eden bir dil (Belirsizlik DEMi) 

içerir. Ayrıca hareket belirten isim ve fiillerin yokluğu (Hareketler DEMi) göze çarpar.  
Komediler algılanan nesnelerin özelliklerini ve nesnelerde algılanmış değişiklikleri 
de (AlgıÖzelliği ve AlgıNesnesi DEM’leri olarak etiketlenmişlerdir) içerir. Birinci 
çoğul şahıs zamirlerinin (Kapsamlı DEM) ve paylaşılan toplum kuruluşlarını ya da 
ortak toplumsal beklentileri belirten kelimelerin yokluğu da (MüşterekOtorite DEMi) 
komedileri tarihi oyunlardan ayıran noktalardır. 

5006-8 arası internetten erişim imkânı bulduğumuz diğer metinlerin birçoğunu 
çalışmamız için güvenilir görmediğimizden kendimizi bu veritabanıyla sınırladık. 
Bugünkü değerlendirmemiz muhtemelen farklılık gösterecektir. Yeni bir başlangıç 
kaynağı çalışmamızın kayda değer yönlerini pekâlâ değiştirebilir. 

6Metinlerin tam listesi şöyledir: set 1 (gotik romanlar): A Sicilian Romance, The Old 
Manor House, The Monk, ve Melmoth the Wanderer; set 2 (tarihi romanlar): Waverley, 
Ivanhoe, The Entail ve Valperga; set 3 (ulusal hikayeler): Castle Rackrent, The Wild 
Irish Girl, The Absentee ve Marriage; set 4 (endüstriyel romanlar): Shirley, Alton Locke, 
Hard Times ve North and South; set 5 (gümüş-çatal romanları): Glenarvon, Vivian 
Grey, Pelham ve Mrs Armytage, or Female Domination; set 6 (Bildungsroman): Jane 
Eyre, The History of Pendennis, David Copperfield ve Daniel Deronda; set 7 (Jekoben 
karşıtı romanlar): Mordaunt ve Adeline Mowbray; set 8 (endüstriyel romanlar): The Life 
and Adventures of Michael Armstrong, The Factor Boy ve Mary Barton; set 9 (gotik 
romanlar): The Mysteries of Udolpho ve Zofloya, or, The Moor; set 10 (evangelical 
romanlar): Coelebs in Search of a Wife ve Self-Control; set 11 (Newgate romanları): 
Eugene Aram ve Jack Sheppard; set 12 (Bildungsroman): Great Expectations ve 
Middle-march.  Geriye dönüp baktığımızda bu liste iki zıt yönden tuhaf ve sorunlu. 
Birincisi, mevcut her bir tür içindeki çeşitliliği en üst seviyeye çekebilmek için 36 metin 
seçilmiştir. Ana yığın içinden bir model seçmek oldukça yanlış bir yöntem olsa da bu 
seçim testin kesinliğini arttırmayı hedeflemiştir: Docuscope, birbirine hiç benzemeyen 
bir yığın örnek arasından bile olsa bir edebi türü ‘’tanıyabildiğini’’ kanıtlamak zorunda 
kalmıştır. Eğer bu, böyle bir girişimin zorluk seviyesini yükselttiyse, ikinci karar 
tamamen tersini yapmıştır: Moretti Witmore’a çeşitli tür sınıflarına tayin edilecek 36 
metin vermek yerine çoktan kendi içlerinde türlere ayrılmış farklı gruplar verir. Böylesi 
bir karar, açıkça görüldüğü üzere, sorunların çözümünü kolaylaştırmıştır çünkü grubun 
tamamına bakılarak her bir türün kendi içindeki çeşitlilik ortalaması bulunabilir. Bütün 
bu tuhaf, aykırı kararlar bir grup olarak -ya da şöyle mi desek: bir disiplin olarak – bu 
tür bir araştırma için ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösteriyor. Örneğin rastgele bir 
model fikri aklımızdan bile geçmemişti...

http://www.betterwriting.net/projects/fed01/dsc_fed01.html
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7Bir faktör, daha çok öğeden oluşan bir derlemenin çeşitliliği içinde yinelenen örüntüleri 
tanımlamaya yarayan bir formül olarak da düşünülebilir. Eğer her bir roman bir deste 
oyun kartıysa, Docuscope bütün desteleri inceler ve içindekileri sayar. Daha sonra 
faktör analizi her bir destenin içeriğinin üzerinden geçer ve şöyle der: ‘’ne zaman bir 
sürü kırmızı altılı görsem, aynı deste içinde hangi çeşit olursa olsun daha az dörtlü ve 
beşli görüyorum’’. ‘’Neyin mevcut olup neyin mevcut olmadığına bakan’’ bu formüller, 
faktörlerin güvenilir bir şekilde öğeleri birbirinden ayrıt edip etmediğini görmek için 
faktör analizinden geçmiş deste (tür) gruplarına bakılarak test edilebilirler. 

8Referans olarak bu tür bir külliyat kullanmak iyi bir fikirmiş gibi geldi. Ayrıca Frown 
külliyatı, geliştirilmesi esnasında Docuscope’u test etmek için kullanıldığından zaten bu 
karşılaştırmalar Docuscope uygulamasının içinde kullanıma hazır hâlde bulunmaktaydı.  
Sonradan görüldüğü üzere Frown karşılaştırmaları edebiyat türlerinden eleştiri türünün 
tahminlerinde en isabetli olanlarıydı. 

9Jockers kullandığı özellikleri oluşturabilmek için metinlerdeki büyük harfleri küçük 
harf haline getirmiş, metinleri saymış ve çeşitli özellik modellerini göreceli frekanslara 
çevirmiştir. Ardından, görece ortalama frekansı .03% ya da daha yüksek olan özellikleri 
bir yana ayırarak bunları kullanacağı özellikler olarak saptamıştır. Sonunda 44 
özellikten oluşan bir matriks meydana çıkmıştır: (ön ek ‘’p_’’ bir kelimeyi değil bir 
noktalama işaretini belirtmektedir): ‘’a’’, ‘’all’’, ‘’and’’, ‘’as’’, ‘’at’’, ‘’be’’, ‘’but’’, 
‘’by’’, ‘’for’’, ‘’from’’, ‘’had’’, ‘’have’’, ‘’he’’, ‘’her’’, ‘’his’’, ‘’i’’, ‘’in’’, ‘’is’’, ‘’it’’, 
‘’me’’, ‘’my’’, ‘’not’’, ‘’of’’, ‘’on’’, ‘’p_apos’’, ‘’p_comma’’, ‘’p_exlam’’, ‘’p_hyphen’’, 
‘’p_period’’, ‘’p_ques’’, ‘’p_quote’’, ‘’p_semi’’, ‘’said’’, ‘’she’’, ‘’so’’, ‘’that’’, ‘’the’’, 
‘’this’’, ‘’to’’, ‘’was’’, ‘’which’’, ‘’with’’, ‘’you’’.

10http://www.r-project.org/

11Bkz. L. Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, and Albert Piazza, The History and 
Geography of Human Genes, Princeton UP 1994, özellikle sf. 39ff. Temel bileşen 
analizi, faktör analizine benzer bir şekilde, bir grup nesne içerisindeki sapmaları – 
bizim araştırmamız söz konusu olduğunda, edebi metinler arasındaki dilsel-biçimsel 
farklılıkları- Temel Bileşen 1 ve 2 (TB1 ve TB2) adı altında X-Y düzlemine indirgeyen 
bir yöntemdir. Temel Bileşen 1, tek bir bileşenin ikame edebileceği azami sapma oranını 
ifade eden özelliklerin bileşimidir. Temel Bileşen 2, sapma oranında TB1’e nazaran 
dikey olarak artış sergiler. Bir arada düşünüldüğünde TB1 ve TB2, X-Y düzleminde 
mümkün olabilecek en fazla sapmayı göstermenin en hesaplı yoludur. Yine de TB1 ve 

TB2, hiçbir zaman bir sistem içerisindeki topyekûn sapma oranını göstermez; onun 
yerine, sezgisel yüksek görüş mesafesi (high intuitive visibility) ile (sınırlı) kesinlik 
kaybı arasında tutturulan dengeyi gösterebilirler. 

12Şu anda roman türlerinin isimleri, romanın anlatım şeklinden başlayıp (mektuplardan 
oluşmuş [epistolary] roman), içeriğine (tarihi, endüstriyel), biçemine (natüralist), 
kahramanına (haydut, çoban) ve tuhaf metaforlarına (gotik, gümüş-çatal) kadar vurgu 
yapan kategorik karmaşanın etkileyici, hatta çıldırtıcı, bir işaretidir. 
13Ayrıca burada bahsi geçen her tür başına sadece iki metin düşmüş oluşuna tesadüf 
gözüyle bakılabilir. Belki de bakılamaz.

14Bu ikinci külliyat çoğunluk ‘’minör’’ türlerden olma birkaç metin de içeriyordu. Bu 
metinler bizim için Stanford kütüphanelerince bilgisayar ortamına aktarılmıştı. Her ne 
kadar Chadwyck-Healey veritabanı ana kaynak olarak kalmış olsa da kanon dahilindeki 
metinler sayıca daha çoktu: örneğin 28 tarihi romandan 14ü Scott’a aitti. 

15İlk kuşak (1790-1820 civarı) gotik, Jakoben, Jakoben-karşıtı, ulusal hikayeler ve 
evangelical romanları; ikinci kuşak (1815-1850 civarı) tarihi, gümüş-çatal ve Newgate 
romanları; üçüncü kuşak (1845-1875 civarı) endüstriyel, Bildungsroman ve sansasyonel 
romanları içerir. 

16Hiç şüphesiz eylemlerin nasıl ifade edildiğini algılayabilirler: basit ya da karmaşık 
cümlelerle, kişisel ruh haline ya da nesnel sonuçlara yapılan vurgularla, sürpriz mi 
yoksa geçmişe yönelik bir düşünce mi olduğuna dikkat ederek. Fakat iş eylemlerin 
içeriğine geldiğinde algı alanları oldukça sınırlıdır: bir hikayenin kronolojik (ve 
anlamsal) bağını gözden kaçırırlar.

17Bu bulgular Witmore’u oldukça neşelendirmişti. Bunun sebebi, roman türlerinin 
betimlenmesinde olay örgüsünün türlerin ayırt edilebilmesine zemin hazırlaması ve 
türler arası ayrım romanın fiziksel sınırlarına bağlı kalmak zorunda olmadığından 
Docuscope’un, tam da Witmore’un umduğu gibi roman türlerini kolaylıkla birbirinden 
ayıramaması. Öte yandan, birkaç saat içinde iki insanın bedenlerini kullanarak hikayeler 
anlatmasının zorluğuyla baş etmeye çalışan Rönesans dönemindeki tiyatro eserlerine 
bakıldığında bu üsluba ek ortamın (yani romanlarda türlerin ayırt edilebilmesi için olay 
örgüsü tarafından yaratılan ortamın) söz konusu olmadığını görürüz. Bu da, (eldeki 
malzeme tiyatro eserleriyle sınırlandırılmış olduğundan) cümle bazında daha belirgin 
türsel biçemlere yol açar. 
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1855 adet tür eşinin her biri bu iki boyutlu şekilde göründüğünden hem Docuscope 
tarafından üretilen 110 çizelgeyi hem de SKK tarafından üretilen 110 çizelgeyi 
inceledik. Şekil 7.3 ve 7.4’te kullanılan, türlerin ayırt edici özelliklerinin kendileri 
hakkındaki bilginin dağılımı esnasında görünürlük kazanmasını sağlayan haritalandırma 
teknikleri şu kitapta açıklanmıştır: Mick Alt, Exploring Hyperspace: A Non-
Mathematical Explanation of Multivariate Analysis, McGraw-Hill, London-NY 1990, 
chapter 4. 

19Problemlerimizden biri de türleri birbirinden ayırmak için sadece ilk iki (yani en 
güçlü) temel bileşeni kullanarak karşılaştırmalarımızı otomatikleştirmiş olmamızdı. 
Tabii ki TBA çoklu bileşenler üretiyor. Ayrıca herhangi bir bileşenin iki grup 
sınıflandırıp sınıflandırmayacağını tespit etmenin yolları (mesela Tukey testi) da 
mevcut. Ama biz çiftler arasındaki “sınıflandırılabilirlik”in bazı ham derecelerini de 
istedik. Bu da bizim basit bir şekilde çiftleri ilk iki bileşenlerine göre grafiklendirip geri 
kalan –büyük ihtimalle oldukça güçlü – bileşenleri bir yana bırakmamıza sebep oldu. 

20Carlo Ginzburg, “Clues”, Clues, Myths, and the Historical Method içinde, Hopkins UP 
1989, sf. 96-7, 118.
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