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1. Biçem Üzerinde Bir Tartışma [Nisan 2011]
Nisan 2011’de Edebiyat Laboratuvarı ilk yılını geride bırakırken 

şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları gözden geçirmek üzere bir ara-
ya geldik. Tartışılan konular arasında “Sayısal Biçimcilik’’ başlığıyla 
yayımladığımız ilk kitapçık da vardı. Özellikle bu kitapçığın temel 
meselesinin sayfalarında iddia ettiğimiz gibi biçem olup olmadığı 
ve izlediğimiz yöntemin biçem gibi zor bir meseleyi irdeleme ko-
nusunda ne kadar yeterli olabildiği gibi konular tartışmanın seyrini 
belirledi. “Sayısal Biçimcilik’’ içinde kullandığımız bir çizelge yaptı-
ğımız tartışmaya açıklık getirecektir: Şekil 1.1’de sağ tarafta kalan, 
Fransız Devrimi’ni destekleyen görüşler içeren Jakoben türüne dahil 
romanlar soldaki Gotik romanlardan kelimelerin çizelgede görül-
me sıklığına bakılarak ayırt edilebilir: Matt Jockers’ın Sık Kullanılan 
Kelimeler (SKK) adını verdiğimiz programındaki diğer tüm terim-
lerle birlikte “you”, “if ”, “not”, “she”, “were”, “the”. Gotik romanların 
ayırt edici SKK’ları üçüncü şahıs zamirleri, geçmiş zaman çekimine 
girmiş fiiller, yer-yön belirteçleri, tanımlıklar ve dahası. Jakoben ro-
manlara gelince, ikinci şahıs zamirleri, belirsizlik ifade eden bağlaç 
“if ’’ ve şart kipindeki yardımcı fiil “would’’.

Açıkça görülüyor ki SSK tarafından kullanılan öğeler (tanımlık-
lar, zamirler, yer-yön belirteçleri) her iki roman türünün de asıl ama-
cına hizmet ediyor: yani, tam da Gotik romanlardaki gerilim ve Jako-
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ben romanlardaki münakaşalar için gözardı edilemez bir öneme sahip 
olduklarından iki türü birbirinden ayırmada bu kadar işlevsel olabili-
yorlar. Peki “she’’, “you’’ ve “the’’nın çizelgede görülme sıklıklarındaki 
farklılıklar gerçekten biçemle ilgili mi? Bu konuda farklı görüşlere sa-
hiptik. Bazılarımız bütün biçemlerin dilbilimsel seçimler gerektirdiği-
ni kabul etmekle birlikte bütün dilbilimsel seçimlerin biçem yaratma-
dığını iddia ederken içimizden bazıları bunun tam tersini, bütün 
dilbilimsel seçimlerin biçemi belirlemede temel teşkil ettiğini ve ihti-
yacımız olan tek şeyin bir roman türü ya da yazar tarafından tercih 
edilen dilbilimsel bileşenleri incelemek olduğunu savunuyordu. Biçe-
mi sadece dilbilimsel unsurlardan ibaretmiş gibi düşünmek gerçek 
anlamda indirgemeci ve mantıksal olarak akla daha yatkın bir tavırdı. 
Bu durum karşısında takınılan diğer tutum türler arası farklılığı ya da 
“dilbilimsel bir seçim’’in tam olarak ne zaman biçeme dönüştüğünü 
tespit edemeyeceğimiz yönünde. Bu tutum aynı zamanda, belli belirsiz 
de olsa işlevselliğin ötesine geçebileceğinin ipuçlarını veren biçem 
kavramının sadece işlevsel bir boyuta indirgenmesi halinde asıl mak-
sadının ıskalanacağına dikkat çekiyor. İşimiz bu ipucunu görmezden 
gelmek değil, şu haldeki belirsizliği gidermek olmalı. 

Şekil 1.1. Başlıkları (açık yeşil) ve bileşen yüklemelerini (siyah) gösteren Sık 
Kullanılan Kelimler serpme çizimi. Edebiyat Laboratuvarı 1. Kitapçık, “Sayısal 
Biçimcilik: Bir Deney’’ içinde.
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Biçemin “sadece işlevsel olmayışı’’ mevzusuna tekrar geri dö-
neceğiz. Şimdilik, indirgemeci yaklaşıma karşıt tavır takınanların 
sayıca üstünlüğü sebebiyle argümanımızın bir sonraki adımını ge-
liştirirken biçemi işlevselliğe indirgememekten yana takınılan tavrı 
benimsedik. Bu doğrultuda, karmaşıklığı çoğalan bir dizi dilbilimsel 
yapıları göz önünde bulundurarak biçemin görünürlük kazandığı 
anı yakalamaya çalışacaktık. Dilbilimsel yapı dizileri şu şekilde çık-
tı: Gotik romanlar çok sayıda ismin –de halindeki yer-yön belirte-
cine sahip fakat “from’’, “on’’, “in’’ ve “at’’ gibi yer-yön belirteçlerini 
biçem olarak algılamak mümkün değil. Jakoben romanlar ise çok 
fazla şart kipi içeriyor; bu durum da pek bir şey ifade etmiyor. Fran-
co Moretti’nin birkaç yıl önce Gotik roman başlıklarında fark ettiği 
ve “Style, Inc.’’: “the x of y’’: The Castle of Otranto or The Rock of 
Glotzden içinde incelediği formül geldi akıllara. Söz konusu formül 
gotik romanların mekan saplantısını gözler önüne seriyordu. Yine 
de işlevsellik biçem demek değildi. Bu durum karşısında Marissa 
Gemma’nın Edgar Allan Poe romanlarında tespit ettiği ve tezinde 
“the x of y of z’’ adını verdiği –The Fall of the House of Usher ya 
da “the gray stones of  the home of his forefathers’’ örneklerindeki 
gibi- başka bir formüle çevirdik yüzümüzü. Yazar tarafından abar-
tılı bir biçimde kullanılan bu türsel özellik safi işlevselliğe meydan 
okuyordu ve aradığımız tam da buydu. Belki biçemdi bu belki de 
değildi fakat biz yaklaştığımızı hissediyorduk. Ve bir sonraki örnek, 
Middlemarch adlı romanın açılış cümlesi, tam olarak biçemin alanı-
na ayak basmış olduğumuzun kanıtıydı: “Miss Brooke had that kind 
of beauty which seems to be thrown into relief by poor dress.” [İğreti 
elbisesi Bayan Brook’un güzelliğini daha da belirgin kılmış gibiydi] 
Sarah Allison’ın bu tür cümleleri analiz ettiği tezinde gösterdiği gibi 
bir dolu bağlantı ve dönüşüm dizisi ilgi zamiri “which’’ etrafında yo-
ğunlaşır:  ana cümlenin geçmiş zaman yapısı yan cümlenin geniş 
zamanı olur, anlatı mesafesi alakalı bir yoruma dönüşürken karak-
ter betimlemesi (“Miss Brooke’un güzelliği’’) bu güzelliğin anlamı ve 
şekli şemali hakkında incelikli bir niteliğe dönüşür1. Cümleyi okur 

1 Bu argümanın bir versiyonu ELH dergisinde “Discerning Syntax: George Eliot’s Relative 
Clauses’’ [Sözdizimine Yakından Bakmak: George Eliot’ta İlgi Cümlecikleri] adıyla yayın 
aşamasında. 
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okumaz elimizde romandan makaleye, basit bir hikayeden derinlikli 
bir fikre doğru ton değiştirebilecek kalibrede bir eser tuttuğumuzu 
anlarız. Söz konusu cümle bir romanın açılış cümlesi olarak gayet de 
işlevsel. Bunun yanı sıra, birbiriyle ilişki içinde birçok anlam katma-
nına da sahip. İşte bu biçemin ta kendisiydi.

Bir başlangıç noktası bulmuştuk. Biçemi cümle ölçeğinde ele 
alacaktık. Cümle, biçemin açıkça görünür bir olgu haline geldiği 
en düşük seviye gibi görünüyordu. Açıkça olmasa da biçemi daha 
küçük dilsel öğelerin bir toplamı olarak tanımlıyorduk. Haliyle bu 
durum, biçemi cümle ölçeğindeki herhangi bir değişikliğe karşı - 
kelimelerden yan cümlelere ve oradan da temel cümlelere -hassas 
bir konuma yerleştiriyordu. Yine de tereddüt etmedik değil çünkü 
cümle, biçem analizi için hiçbir zaman açıkça tercih edilmemişti.  
Örneğin Auerbach Mimesis adlı eserinde, Watt ise The Ambassadors 
üzerine yazdığı makalesinde biçem analizini oldukça farklı bir öl-
çekte, paragraf ölçeğinde ele alır: dilsel yönden bolca çeşitlilik ser-
gileyen on, yirmi, otuz satır ki bu satırlara (özellikle Mimesis’de) bir 
örnek ve eserin bir minyatürü gözüyle bakılabilir. Cümleler aynı rolü 
üstlenemeyecek kadar kısa görünmüştü. Başka bir rol üstlenebilirler 
miydi acaba? Cümle ölçeğinde, başka herhangi bir ölçekte meydana 
gelemeyecek bir şeyler mi oluyordu?

2. Cümle Türleri: İlk Seçim [Ekim 2011 – Ocak 2012]
Cümleler üzerinde durmaya karar vermiştik. Benveniste’nin Es-

says in General Linguistics [Genel Dilbilim Üzerine Makaleler] adlı 
kitabından Barthes’ın Writing Degree Zero [Yazının Sıfır Derecesi] 
ve Weinrich’in Tempus’una kadar uzanan anlatı teorisi (narrative 
theory) geleneğinin hikaye ve söylem arasında bir fark gözettiğini 
unutmadan karakterler arası diyaloğa ait cümleleri anlatı dizgesine 
ait cümlelerden ayırarak işe başlayacaktık. Etiketleyicimizin (tagger) 
tanıyabilmesi için anlaşılır ve tutarlı konuşmaların ön plana çıktığı 
metinlere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda Chadwyck-Healey on 
dokuzuncu yüzyıl veritabanını (kendi laboratuvarımızın külliya-
tından küçük fakat daha derli toplu, yaklaşık 250 adet tespit edil-
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mesi kolay İngiliz romanı içeriyor) kullandık ve cümleleri üç türe 
ayırdık: diyalog içerenler, anlatı ve diyaloğu bir arada içerenler ve 
sadece anlatıdan ibaret olanlar. Allison ve Moretti, diyalog ve an-
latının bileşenlerini oluşturduğu, ilgi çekici biçemsel neticeler vaad 
eden -anlatı teorisi tarafından pek üzerinde durulmamış- “karma 
cümleler’’ üzerine odaklandılar. Ama bu türden bir sorgulama kısa 
zamanda kendine has bir niteliğe bürününce başlı başına bir çalışma 
alanı ihtiva ettiğine karar verdik. Bu esnada Gemma, Heuser, Tevel 
ve Yamboliev anlatı cümleleri ile birkaç tespit edilesi kolay yan cüm-
lecik kombinasyonları üzerine odaklanmayı seçti. Şekil 2.1 külliyat-
ta yaygın olarak gözlemlenen temel cümleleri ve yan cümle içeren 
cümleleri gösteriyor. 

Şekil 2.1 On dokuzuncu yüzyıl roman külliyatı içinde yan cümle kombinasyon-
larına göre cümle türlerinin dağılımı. Çizelgede görüldüğü gibi bu beş cümle 
türü bütün anlatı cümlelerinin % 40ını, on ila yirmi arası değişen sayıda kelime-
lerden müteşekkil cümlelerin % 65 kadarını oluşturur. 

– Bütün cümlelerin yüzdesi
– 10 ila 20 arası değişen sayıda kelimeden müteşekkil cümlele-

rin yüzdesi
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Açıklayıcı bilgiler:
(IC) tek bir bağımsız yan cümleden oluşan cümle
(IC)(DC) ardından bağlı bir yan cümle gelen bağımsız yan 

cümle
(IC) (NFC) ardından çekimsiz bir yan cümle gelen bağımsız 

yan cümle
(IC) (C) ardından bağımsız bir yan cümle gelen bağımsız bir 

yan cümle 
(DC) (IC) ardından bağımsız bir yan cümle gelen bağlı bir yan 

cümle
Başlangıçta grup, üç cümle türüne odaklandı: iki bağımsız yan 

cümleden oluşan IC-IC; ardından bağlı bir yan cümle gelen bağım-
sız bir yan cümleden oluşan IC-DC; ve bağımsız bir yan cümlenin 
önünde yer alan bağlı bir yan cümleden oluşan DC-IC. İki yan 
cümleli diziler, ilk planımızla örtüşen bir şekilde, yer-yön belirteç-
leri arasında bir ilişki kurdu. Söz konusu bu ilişki, içerdiği anlatı ya 
da anlamsal mantık kavranabilecek kadar küçük ölçekte kalabilir-
ken bize bu belirteçlerin bileşiminden biçemin doğuşunu gözlem-
leme imkanı verebilirdi. Projenin kırılma noktası tam da burasıydı. 
Allison, mantıki-anlamsal bir ilişkinin dilbilgisel özetini –muhalif, 
nedensel, düzenleyici, bağlaşık, tanımlayıcı, doğrulayıcı vb.2- sun-
dukları ve bu şekilde araştırmamıza başlamak için en uygun yer ol-
dukları gerekçesiyle bağlaçlarla başlamamızı önerdi. Genel olarak, 
cümle düzeni sıklıkla mantıksal işlevden tamamen bağımsız olabi-
lirken mantıki-anlamsal ilişkideki dağılımın büyük bir değişkenlik 
göstereceği - bazı metinler nedensel, doğrulayıcı ya da düzenleyici 
bir dil seviyesine (resmi dil, sokak ağzı, günlük konuşma dili gibi) 
daha yakın durur -beklentilerimiz arasındaydı. Bu şekilde, örneğin 
tercihini “anlatı diziliminden’’3 yana kullanmış bir metnin DC-IC 

2 Hepinizin bildiği gibi, tek bir dilbilgisi terminolojisinden bahsetmek mümkün değil. 
Çokluk şu kitaptaki kategorileri kullandık: Rodney Huddleston and George K. Pullum, The 
Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge U.P., 2002, pp. 1293-1321.
3 Yan cümleler arası “sıralama/dizilim’’ ilişkisinde The Cambridge Grammar’da geçen “za-
mansal dizilim’’ tartışmasını (Huddleston and Pullum 1300) dayanak aldık. Bağlaçların 
ifade ettiği zamansal sıralamayı bir bütünlük içinde yakalamayı hedeflediğimiz için düzen-
leyen/koordine eden ve yan cümleleri birleştiren bağlaçlar da “sıralama/dizilim’’ ilişkisi içine 
dahil ettik. İçinde bağlacın zamansal bir sıralama –doğrusal, doğrusal olmayan, ve eşza-
manlı - yarattığı ilişkiler “sıralama/dizilim’’ ilişkileridir. Bu doğrultuda, “Before the shades 
of evening had closed around us, I had a dozen awakening letters for my aunt, instead of a 
dozen awakening books’’ (Collins) [Gecenin tonları bizi dört koldan sarmadan önce teyzem 
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cümlelerinde olduğu kadar IC-DC cümlelerinde de bu tür ilişkiler 
sergilemesi bir o kadar muhtemeldir.4 Ama araştırmamızın şekil 
2.2.’de özetlenen sonuçları beklentilerimizden çok farklıydı. 

Bizim için bu şekildeki en dikkat çekici nokta iki mantıki-an-
lamsal ilişki arasındaki radikal asimetri ve iki cümle türü idi: DC-
IC cümlelerinin %51’inde, IC-DC cümlelerinin %13’ünde görülen 
“sıralama/dizilim’’ ilişkisi ile DC-IC cümlelerinin sadece %5’inde, 
IC-DC cümlelerinin %41’inde görülen “tanımlayıcı’’ ilişki. Bu hu-
sustaki asimetri öylesine belirgindi ki toplantıda veriler ilk kez su-
nulduğunda ikircikli tepkiler verildi: IC-DC bulguları dilbilgisel bir 
gereklilik olarak açıklanabilirken DC-IC’leri nasıl açıklayacaktık? 
Biçemin açığa çıkmasını bekliyorduk (“Miss Brooke’un güzelliği...’’), 
gelin görün ki DC-IC cümlelerinin yapıları okurun dikkatini hikaye 
gidişatına yöneltiyordu. İlk kelimeden itibaren dahili yapısı önce bir 
hazırlık, ardından bir duraklama sinyali veriyordu: “When the day 
came round for my return to the scene of the deed of violence,’’ [Şid-
detin vuku bulduğu olay mahalline dönme günü gelip çattığında,] 
– ve virgülden hemen sonra gelen kısa dizilim bir çırpıda sona erer: 
(“...my terrors reached their height’’: Dickens). [“…korkudan etekle-
rim tutuşmuştu’’: Dickens). Şekil 2.3’te görüldüğü üzere Radcliffe’in 
DC-IC cümlelerinin %88’inin “sıralama/dizilim’’ işlevine sahip ol-
duğunu ve özellikle bu sonuçları hikaye türünde olmayan kontrol 
metnimiz Darwin’in Türlerin Kökeni kitabıyla karşılaştırıp bu tür 
cümlelerin sadece %2’lik yer kapladığını fark ettiğimizde oldukça 

için bir dizi sabahı muştulayan kitap değil de mektubum vardı] ve “While I was anticipating 
the terrors of a heroine, he introduced me to his Cardinal’’ [Bir kadınla tanıştıracak diye kor-
kudan elim ayağım titrerken beni baş papaz ile tanıştırdı.] (Disraeli) cümleleri de “sıralama/
dizilim’’ cümleleri olarak etiketlenebilir. 
4 Öte yandan, “tanımlayıcı’’ ilişki durumunda yan cümlelerin sıralanışının işlevle alakasız 
olmasını beklemiyorduk. “Sıralama/dizilim’’ kategorisi gibi “tanımlayıcı’’ ilişkiler kategori-
mizi de dilbilgisi terminolojisine dayandırmıştık: tanımlayıcı bir cümle, içindeki ilgi cümle-
ciğinin –yani “which’’, “who’’, ya da “that’’ kullanılmış bir yan cümlenin - tanımladığı ve ni-
telendirdiği cümledir: “This is Mrs. Finn, the wife of Phineas Finn, who had been one of the 
Duke’s colleagues when in office’’ (Trollope). [Bu, dük görevdeyken çalışma arkadaşlarından 
biri olan Phineas Finn’in eşi]. Bağlı tanımlayıcı bir yan cümlenin daha fazla bilgi verdiği yan 
cümleden önce gelmesi neredeyse imkansız olduğu için IC-DC’lerde (Trollope örneğinde 
olduğu gibi) daha fazla tanımlayıcı cümle bulmamız dilbilgisi açısından akla yatkın. Buna ek 
olarak, “tanımlayıcı’’ cümleler içinde yan cümlelerin sıralanışına dair bulgularımız dilbilgi-
sinin buyruklarıyla örtüşür halde – ve bu durum edebi değerlendirmemiz açısından verimli 
bir sonuç doğurmamıştı. Dördüncü bölümde ele alacağımız gibi, söz konusu bu bulgu IC-
DC cümlelerinin anlamsal analizi esnasında da doğrulandı. 
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önemli bir anlatısallık ölçüsü (metric of narrativity) bulduğumuzu 
düşündük. Fakat bu ölçünün biçem kavramıyla pek de alakası yoktu. 
Birkaç hafta sonra Amir Tevel hiç beklenmedik bir şekilde IC-DC 
cümlelerinin hikaye özellikleri sergilediğini keşfettiğinde odağı bi-
çemden hikayeye kaydırmak kaçınılmaz göründü. 

Şekil 2.2: Öne çıkan yan cümle ilişkilerinin cümle türlerine göre dağılımı. 
“Sequencing’’ ve “şartlı’’ ilişkilerin baskın olduğu DC-IC ile neredeyse tamamı 
“doğrulayıcı’’ ve “tanımlayıcı’’ cümlelerden oluşan IC-DC cümleleri arasındaki 
mükemmele yakın ters ilişkiye dikkat edin5. IC-IC ise diğer iki cümle türüyle 
hiçbir benzerlik göstermeyip koordinasyon ve daha az da olsa aralarına bağlaç 
konmadan sıralanmış cümleler (parataxis) üzerine uzmanlık sergiler. 

5 Aralarında bir ayrıma gitmenin analizimize elle tutulur bir katkısı olmayacağını fark et-
tiğimizden kısıtlayıcı olan ve olmayan ilgi cümleciklerinin (“that’’, “which’’ vb.) hepsini “ta-
nımlayıcı’’ cümle türü altında sınıflandırdık. Bu tür yan cümlecikler arasında ince elenip sık 
dokunmuş bir ayrım için şu kitaba başvurabilirsiniz: Huddleston and Pullum, 1033-1064.
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Şekil 2.3: Cümle türleri: olasılıklar görüntüsü. Külliyatımızdaki bazı yazarlar 
(Örneğin Dickens ve Radcliffe) ardışık cümleleri diğer olası ilişkilerden daha sık 
kullanırken Scott ve Disraeli gibi yazarlar ardışık cümleleri daha seyrek kullanır. 
EN dikkat çekici olanı ise Radcliffe gözden kaçması mümkün olmayacak bir 
biçimde %88 oranında ardışık cümle kullanırken Darwin sadece %2 oranında 
yani neredeyse hiç kullanmaz. Cümle Türleri:
Muhalif (Adversative)
Nedensel (Causal)
Şartlı (Conditional)
Düzenleyici (Coordinating)
Tanımlayıcı (Defining)
Detaylandırıcı (Elaboration)
Bağlaçsız Birleşmiş (Paratactic)
Doğrulayıcı (Predicative)
Ardışık (Sequencing)
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3. Anlatı Cümlelerinin Tipolojisine Doğru

Ardışıklıktan çok doğrulama ve tanımlama ile ilgili olduğu dik-
katimizden kaçmamış IC-DC cümlelerinin yapısı üzerinde çalışır-
ken Tevel doğrulayıcı ve tanımlayıcı cümleler arasında tam da bu 
tür cümlelerde görülebilecek içe yerleşik (embedded) bir anlatım 
düzeni fark etti. Bu duruma birkaç örnek: 

3.a
Her extreme beauty softened the inquisitor who had spoken last 

[P.B. Shelley][Göz alıcı güzelliği en son söz alan mahkeme üyesini 
yumuşatmıştı]

But no matter; I will be the friend, the brother, the protector of 
the girl who has thrown herself into my arms. [Dacre] [Ne olursa ol-
sun, kendini benim kollarıma atan kızın arkadaşı, kardeşi, koruyup 
kollayanı olacağım]

It was then offered to the Palmer, who, after a low obeisance, 
tasted a few drops. [Scott] [Hürmetle boynunu eğip dilini ıslatacak 
kadar içen hacıya ikram edilmişti sonra.]

He uttered an involuntary exclamation, and called to the driver, 
who brought the horses to a stop with all speed. [Dickens] [Birden 
bire arabacıya sesleniverdi. Buna mükabil, arabacı dört nala koşan 
atları bir anda durdurdu.]

Fanny called the post-boy to the window of the chaise, and gave 
him directions, at which he a little stared, but said nothing. [M. Shel-
ley] [Fanny postacı çocuğu at arabasının penceresine çağırıp ne ya-
pıp edeceğini bir bir anlattı. Çocuk tek laf etmeden bir zaman öylece 
baktı]

Bu cümlelere yakından baktığında Tevel, bağlı yan cümlecikle-
rin iki işlevi aynı anda yerine getirdiğini fark etti: cümleye ana cüm-
lenin öznesinden farklı bir karakter ekliyorlar –postacı çocuk, araba-
cı, mahkeme üyesi, hacı, kendini onun kollarına atan kız – ve aynı 
zamanda bu yeni karakterlere metin içinde kısıtlı roller veriyorlardı: 
postacı çocuk bakıyor ama bir şey söylemiyor, arabacı atları dur-
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duruyor, hacı birkaç yudum bir şey içiyor. Bu durum bir hikayenin 
Birçok’a kapılarını açması anlamına gelir – Birçok Alex Woloch’un 
hikayede ikincil derecede öneme sahip minör karakterleri nitelemek 
için kullandığı bir terimdir. Biz de Woloch’un kullandığı anlamda 
kullanıyoruz- ama bu Birçok’lar Çok Az şey yapar. Az derken yeni 
bir bağımsız eylem başlatmak yerine zaten başlamış olan sequence’ı 
tamamlarlar demeye getiriyoruz. Sözdiziminin kendisi yazarları 
adeta bu yöne iter: ana cümleden bağımsız davranabilen bağlı bir 
cümle hayal etmek zor olduğundan bu (yarım) cümleler neredeyse 
“doğal olarak’’ hikayede kısaltma şeklini alır ve bir tek basit olaylar 
anlatırlar. Conan Doyle, bağlı yan cümleciklere ip uçları serpiştirip 
bu ipuçlarını görünür kılarken bir yandan da okurlara kayda değer 
bir şey söylenmediğini hissettirerek bu dilbilgisel olgunun yol açtı-
ğı bilinçdışı beklentileri ustalıkla kullanmıştır6. Örneğin aşağıdaki 
cümlede belirleyici bir bilgi olan sigaranın kokusu sıralı cümlelerin 
ancak üçüncü halkasında ortaya çıkar ve takip eden ilgi cümleciği 
tarafından anlatısal olmayan bir yöne çevrilir.

That fatal night Dr Roylott had gone to his room early, though 
we knew that he had not retired to rest, for my sister was troubled 
by the smell of the strong Indian cigars which it was his custom to 
smoke. (The Adventure of the Speckled Band)[O ölümcül gecede 
Dr. Roylott erkenden odasına çekilmiş olsa da tüttürmeyi alışkanlık 
edindiği ağır Hint pürolarının kokusu kız kardeşimi rahatsız edince 
yatıp uyumadığını anlamıştık]

Öyleyse bu IC-DC cümlelerinin kendine has anlatı işleviydi. 
Dönüp DC-IC cümlelerine baktığımızda ters görüntü düzeni açığa 
çıktı: burada, ana cümleyi takip etmek yerine ondan once gelen bağ-
lı cümlecik henüz dile getirilememiş bir olgunun yerini yapar. Ana 
cümle ise daha ilgi çekici bir olay içerir. 

6 Her zamanki gibi Viktor Shklovsky bu durumun farkına bir asır önce varmıştı: “[Holmes 
hikayelerinde] talimatlar doğrudan değil laf arasında verilir (yani, anlatıcının pek üzerinde 
durmadığı ama yine de önem ihtiva eden sıralı yan cümleciklerde) […] ip ucu bilinçli bir şe-
kilde sıralı cümlenin dolambaçlı yapısı içine yerleştirilir.’’ Viktor Shklovsky, Theory of Prose, 
1929, Dalkey Press, Champaign, IL 1991, p.106.
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3.b
While she looked on him, his features changed and seemed 

convulsed in the agonies of death. [Radcliffe] [Ona bakarken yüz 
hatlarının değiştiğini, ölümle açığa çıkan ızdırabın etkisiyle allak 
bullak olduğunu gördü]

When it was once fairly put before her, the effect was appalling. 
[Disraeli][Açık açık gözlerinin önüne serildiğinde etkisi ürkütücüy-
dü]

When she awoke, it was to the sound of guns. [Eliot][Silahların 
sesine uyanmıştı]

Bütün bu örneklerde görülen dilbilgisel öznelerdeki değişim –
she/his features; it/the effect; she/it – anlatı yoğunluğunda bir artışla 
rastlaşır: anlamsal crescendo (artış) –ızdırap, ürkütücü, patlama-
lar – IC-DC cümlelerinde bulduğumuz diminuendo’ya (hafifleme, 
azalma) karşılık geliyordu. Sanki bu iki cümle türü anlatı sisteminin 
sistolü (büyük tansiyon) ve diyastolüydü (küçük tansiyon): IC-DC 
cümlelerinde daralma ve kısalma, DC-IC cümlelerinde genişleme-
yoğunlaşma. Her iki işlev de hikaye anlatımında vazgeçilmez olduğu 
için  genişleme ve daralmanın tıpkı canlı organizmalarda olduğu gibi 
romanlarda da düzenli aralıklarla yer değiştirip değiştirmediğini öğ-
renmeye çalışacaktık. Diğer en yaygın üç anlatı cümlesi türünde (IC, 
IC-IC, IC-NFC) diyastol-sistol kalıbını arayarak işe koyulduk. Bu 
noktada elde ettiğimiz en ilginç sonuç Yamboliev’in keşfiydi: küçük 
sayılabilecek bir IC-IC cümle topluluğunda iki yan cümlecik arasın-
daki ilişki ya detaylandırıcı ya tekrarlayıcı ya da yeniden ifade edici 
idi. Yani özünde durağan bir ilişkiydi:

3.c
Perseverance alone was requisite, and I could persevere. [Holc-

roft][Direnç bu işin olmazsa olmazıydı ve ben direnebiliyordum]
She raised her head; she lifted her hand and pointed steadily 

to the envelopes. [Collins] [Kafasını kaldırdı. Eliyle boyuna zarfları 
gösteriyordu.]



203

Cümle Ölçeğinde Biçem

monograf 2015/4

Oh she looked very pretty, she looked very, very pretty! [Dic-
kens] [Nasıl da tatlı görünüyordu, dünyalar tatlısı!]

Will Ladislaw, meanwhile, was mortified, and knew the reason 
of it clearly enough. [Eliot] [Will Ladislaw bayağı utanmıştı ve bu-
nun nedenini adı gibi biliyordu.]

He showed no sign of displeasure; he hardly noticed. [Barry] 
[Hiçbir memnuniyetsizlik göstermedi; fark eder gibi oldu]

Hikayeler yoğunluk kazanmak, seyrelmek ve bazı hallerde ol-
duğu gibi kalmak zorunda olduğu için Yamboliev’in bulguları sezgi-
sel olarak doğru gibiydi. Bağlı cümleciğinde ulaçlarla birlikte geniş 
bir IC-NFC grubu, bir diğerine paralel şekilde hareket eden ve süreç 
içerisinde örtüşen eylemlere küçük ayrıntılar eklediği zaman anlatı 
cümlelerinin hakiki bir tipolojisini elde etmek olasılık dahilindeydi. 
Ve bu şekilde bütün romanların “sıralama/dizilim’’ini ve anlatı yo-
ğunluğunu tespit etmek de mümkün olabilecekti.

Fakat hayal etmeye başladığımız anlatı genlerine giden yolda 
önümüze iki engel çıkmıştı: Birincisi, tek bir roman içerdiği binlerce, 
geniş bir külliyat söz konusuysa milyonlarca cümledeki anlatı yo-
ğunluğunun işaretlerini tespit edebilmek için bir yolunu bulup delil-
leri bilgisayarda bir araya getirebilmeliydik. Gelgelelim derleyicimiz 
bırakın mükemmel olmayı, beş ana cümle türünü bile tanıyamıyor-
du. Genişleme, daralma, durağanlık gibi ince elenip sık dokunmayı 
gerektiren cümle türleri için hiç de güvenilir sonuçlar vermeyecekti. 
Dahası, kenara ayırdığımız “sıralama/dizilim’’ işlevine sahip iki yan 
cümlecikli cümleler bir romanın anlatı cümlelerinin sadece küçük 
bir kısmını oluşturuyordu7; eğer diyalog ve  “karışık’’ cümleleri de 
bileşime dahil edecek olursak bu kısım daha da küçülüyordu. Ro-
manın tamamına sirayet etmiş anlatı ritmini tespit etmek istiyorsak 
cümlelerden oluşan küçük alt kümemizi sistemli bir şekilde roman 
sisteminin geri kalanına eklemlemenin bir yolunu bulmalıydık. 

7 Eğer sadece iki yan cümlecikli cümleler dikkate alınacak olursa söz konusu “sıralama/di-
zilim’’ cümlelerinin bütün anlatı cümleleri içerisindeki oranı %9 civarında olacaktı. Eğer tek 
yan cümlecikli IC cümleleri (yani tek bir yan cümle içinde durumlar ve olaylar arasındaki 
geçişi “sıralayan’’ cümleleri) de hesaba katılacak olursa bu oran %28 yükselecekti. 
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Bu isteğin sabır gerektirdiğini fark ettik. Bir bilgisayar programı 
tarafından tanınabilecek, titizlikte belirlenmiş anlatım cümlelerinin 
genel bir tipolojisi kendisine ait doğaçlama bir projeye ihtiyaç duyu-
yordu.

4. Anlamsal Vektörler [Mart-Nisan 2012]
Şimdiye dek elde ettiğimiz bulgular belli sözdizimsel yapılar ile 

görünüşe göre birbiriyle alakasız iki alan arasında dikkat çekici bir 
ilişki sergiliyordu – “nedensel’’ ya da “sıralama/dizilim’’ gibi mantık-
sal ilişkiler ve “seyrelme’’ ya da “durağanlık’’ gibi anlatı ritminin etki-
leri. Bu bağlantılar hangi noktaya kadar genişletilebilirdi? Bu cümle 
yapıları belli kelimelerin görülmesine yol açacak kadar güçlü olabilir 
miydi? Öyle olduğu takdirde söz dizimi ve anlambilim arasında bir 
bağ kurmamıza imkan verecekti. Bu ek ilişki pek de mümkün gö-
rünmüyordu ama yine de incelemekte fayda vardı: mantık ve anlatı 
ritmi gibi daha yüksek-düzen alanlarında (ki bunlar makina değil 
insan yorumlaması gerektirir) bir kelimenin açığa çıkma olasılığı 
otomatik olarak bir bilgisayar tarafından ölçülebilir. Külliyatımızda-
ki cümleleri meydana getiren bütün kelimeleri alıp ortalama, daha 
doğrusu “beklenen’’ sıklıklarını hesapladık. Sonrasında her cümle 
türünde aslında var olan – ya da “gözlemlenen’’- açığa çıkma oranla-
rını hesapladık. Nihayet beklenenden ziyade gözlemlenen oranı ele 
veren bu örnekler üzerine odaklandık. “En Belirgin Kelimeler’’ adını 
verdiğimiz bu yöntemi kitapçıklarımızdan birinin konusu olan tiyat-
ro eserlerini incelerken geliştirdik. Şekil 4.1 ve 4.2 dört cümle türün-
deki fiillerin (4.2) ve sık karşılaşılan kelimelerin (4.1) “belirginliğini’’ 
göstererek sonuçlar hakkında bir fikir verir.
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Şekil 4.1: Cümle türleri ve en belirgin kelimeleri. Koyu yeşil ortalamanın üstün-
de, koyu kırmızı ise ortalamanın altında bir sıklığa işaret ederken gri ortalamaya 
yakın bir sıklığı belirtir. Bazı sonuçlar gözden kaçacak gibi değil: Örneğin şekil 
4.1’de “which’’ IC ve IC-IC cümlelerinde neredeyse hiç görülmezken DC-IC 
cümlelerinde nadiren, IC-DC cümlelerinde ise sıklıkla karşımıza çıkar8. 

8 IC-DC cümlelerine dayanan bu bulgular –kendi içlerinde pek de şaşırtıcı değiller – an-
lambilimsel sonuçlarımızın doğruluğunu tasdik etmemize yardımcı olur. Örneğin dilbilgi-
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“When’’ ise DC-IC cümlelerinde beklenen orandan 9.2 kez (!) 
daha fazla görülme oranına sahiptir. Aynı şekilde Şekil 4.2’deki fiiller 
içinde “came’’ DC-IC, “looked’’ ve “took’’ IC, “knew’’, “felt’’ ve “tho-
ught’’ IC-DC cümlelerinde sıklıkla karşımıza çıkar.

Şekil 4.2: Cümle türleri ve en belirgin fiilleri. Açıklama için Şekil 4.1’e bakınız.

si bağlamında “which’’i tanımlayıcı ya da doğrulayıcı işlevi olan cümle türlerinde görmeyi 
bekleriz. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi: “Five or six rings and a bracelet had been taken also 
from Lizzie’s dressing-case, which she had left open’’ (Trollope) [Açık bıraktığı makyaj çan-
tasından beş altı yüzük ile bir bilezik alınmıştı]
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Açıkça görülüyordu ki farklı cümle türlerindeki her bir kelime-
nin rolünü tespit etmenin yolu buydu. Rastlantı eseri, IC-DC türü 
cümlelerdeki “knew-felt-thought’’ grubu gibi bilgi ve algıya odak-
lanıldığını izlenimini uyandıran küçük anlamsal kümeler açığa çık-
mıştı. Fakat bu yaklaşım çekirdek olarak kaldı: analiz bir seferde tek 
bir kelime hızında ilerleyebiliyordu. Bunun aksine, “Sayısal Biçim-
cilik’’ kitapçığında kullandığımız temel bileşen analizi, dört cümle 
türünün bütün anlamsal dağılımının yapay görünümünü tek bir gö-
rüntü ile gözler önüne seriyordu.  

Şekil 4.3: Cümle türleri ve anlamsal alanları (bütün kelimeler)
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Bu çizelgeler şekil 4.1 ve 4.2’deki verilerin aynısını kullanıyor, fa-
kat farklı şekilde görselleştiriyor ve bir seferde birçok değişkeni belli 
ediyor. Punto boyutu “belirginliği’’ yani bir kelimenin beklenenden 
ziyade gözlemlenme oranını belirtiyor: Şekil 4.4’ün üst tarafındaki 
büyük “having’’ beklenenden 2.4 kere daha fazla ortaya çıkarken 
alt tarafta sağda kalan daha küçük boyuttaki “came’’ sadece 1.6 kere 
daha fazla ortaya çıkmıştır. Renk ise tekrar sıklığının mutlak değeri-
ni ifade eder: “came’’in altın rengi bize kelimenin külliyatta 1000 ila 
10.000 kez arası ortaya çıktığını söyler. Yeşil renkteki “having’’ ise sa-
dece 100 ila 1000 kez arası ortaya çıkmaktadır. “Having’’den daha az 
belirgin olmasına rağmen “came’’ külliyatta daha sık görülmektedir. 

Punto boyutu ve renge ek olarak, yani görece ve mutlak sıklığa 
ek olarak, buradaki en önemli mesele farklı kelimelerin mekânsal 
konumu: “came’’ sağda, “having’’ yukarıdaysa bunun sebebi sırasıyla 
DC-IC ve IC-IC cümleleriyle temsil eden kırmızı çizgilerle (“vektör-
ler’’) ilişkilendirildikleri için. “Knew’’, “felt’’ ve “thought’’ solda kalır 
çünkü IC-DC cümleleriyle ilişkilendirilmişler. Şekil 4.1 ve 4.2’deki 
bulgular burada dört cümle türü arasındaki farklılaşmanın bir sefer-
de birçok kelime tarafından görünür kılınacağı şekilde görselleştiril-
miştir. Dört cümle türü olmasına rağmen sadece üç anlamsal “du-
rum’’ oluşu, daha önceki şekillerden farklı olarak daha belirgin bir 
şekilde açığa çıkmıştır: IC ve IC-IC aynı anlamsal özellikleri paylaş-
ma eğilimindedirler. Aynı nedenden ötürü grafikte aynı alanı pay-
laşırlar. Bu durum bize, az buçuk şaşırtıcı bir şekilde de olsa, şunu 
göstermiştir: cümleye, bağlı bir yan cümlenin eklenmesi belirgin bir 
anlamsal alan yaratabilirken ikinci bir bağımsız yan cümlenin dahil 
oluşu genelde gereksiz ve tekrar olarak nitelendirilir. 
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Şekil 4.4: Cümle türleri ve anlamsal alanları (fiiller)

Şekil 4.3 ve 4.4’teki anlamsal farklılaşmaya bakacak olursak dört 
–IC ile IC-IC cümlelerinin aynı anlamsal alanda bulunduklarını dü-
şünürsek üç – cümle türü arasındaki farklar daha da belirginlik ka-
zanıyordu. Yine de çoğu kez sonuçlar bir şekilde kafa karıştırıcıydı: 
“home’’, “door’’ ve “change’’ kelimelerini DC-IC cümlelerine özgü bir 
şekilde çizelgenin sağ tarafında bulunca ilk iki kelimenin sonuncuy-
la (“change’’) neden bir arada olduğu sorusunu sormadan edemedik. 
Sonra da analizi bir adım öteye götürebileceğimizi fark ettik: örne-
ğin, IC ile IC-IC cümlelerini ele ve sadece farklı cümle türleri ara-
sında değil, cümlelerin yan cümlecikleri arasında ayrım yapabilmek 
için ana bileşen analizi kullan. Eğer cümleler arası anlamsal farklı-
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lıklar açığa çıktıysa belki bu farklılıklar cümlelerin kendi içinde de 
açığa çıkacaktır: örneğin DC-IC cümlelerinin bağlı ve bağımsız yan 
cümlecikleri arasında ya da DC-IC ile IC-DC cümlelerinin bağımsız 
yan cümlecikleri arasında. 

Şekil 4.5: İki yan cümleciği olan cümleler ve anlamsal alanları

Dahası, Şekil 4.5’te görüldüğü üzere bu daha düşük ölçekte de 
anlamsal ayrışma meydana geldi: örneğin, tuhaf üçlü “home’’, “door’’ 
ve “change’’ –Şekil 4.3’ün DC-IC vektörüne yakın bir yerde bir ara-
da bulunuşları kafamızı karıştırmıştı – iki farklı anlamsal sahaya 
dağıldı: “home’’ ve “door’’ [ayrıca, “drawing room’’, “hall’’, “church’’, 
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“gate’’, “carriage’’, “road’’ ve diğer mekan belirten terimler] çizelge-
nin sağ üstteki dört bölmesinde bulunan bağlı yan cümleciklere 
özgü olduğu ortaya çıktı. Buna karşılık, “change’’ [ayrıca, “matter’’, 
“feelings’’, “indignation’’, “despair’’, “admiration’’, “tears’’] üst soldaki 
dört bölmede bağımsız bir cümle etrafında kümelenmiş. Çizelge-
yi inceledikçe DC-IC cümlelerinin bağlı ve bağımsız cümlecikleri 
arasındaki anlamsal mesafe daha da belirgin hale geldi9. Dilbilgisi 
ve anlambilim arasındaki ilişki açığa çıkmaya başlamıştı. Gerekli bir 
ilişki değildi bu. Daha çok Jakobson’un dediği gibi metaforları şiire, 
metonimleri (ad aktarması) düz yazıya bağlayan “direnci en az hat’’; 
her şeyden önce, DC-IC cümlelerinin bağlı yan cümleciğine mekan, 
bağımsız yan cümleciğine şiddetli duygular çeken bir “tercih’’. Cüm-
le türlerimizin “hikayesi’’nin çoğundan açığa çıkan bu tuhaf seçmeli 
yakınlığa çeviriyorduk dikkatimizi. 

5. “Cenaze toprağa verildiğinde” [Mayıs 2012]

When the procession came to the grave the music ceased. 
[Radcliff] [Cenaze toprağa verildiğinde müzik sustu.] 

As they landed, a low growl of thunder was heard at a distance. 
[Scott] [Toprağa ayak bastıklarında uzaklardan gök gürültüsünün 
varla yok arası sesini duydular.]

As she came out of church, she was joined by Mr. Bellingham. 
[Gaskell] [Kiliseden çıkarken Mr. Bellingham kendisine eşlik etti.]

As I passed the steps of the potico, I encountered, at the cor-
ner, a woman’s face. [Dickens] [Sütunlu girişin orada basamakları 
arşınlarken köşede bir kadın yüzüyle karşı karşıya geldim.]

When they were in the streets Esther hardly spoke. [Eliot] [So-
kaklarda yürürken Esther neredeyse tek kelime etmedi.]

9 IC-DC cümleleri farklı bir tavır sergiliyordu: bağımsız yan cümlecik kendine özel anlamsal 
kutba (“idea’’, “reason’’, “observation’’, “imagination’’) sahipti ama bağlı yan cümleciğin vek-
törü, çizelgenin merkezine olan yakınlığından da anlaşılacağı gibi diğer üçü kadar belirgin 
değildi. Bu bağlı cümleciklerin çoğunun birden fazla anlamsal doğrultuda özgürce hareket 
etmesi gereken ilgi cümlecikleri olduğunu düşünürsek bağlı cümlelerin belli anlamsal alan-
lara teslim olmaması içgüdüsel olarak uygun görünüyordu. 



212

Sarah Allison, Marissa Gemma, Ryan Heuser, Franco Moretti, Amir Tevel, Irena Yamboliev

monograf 2015/4

Farklı yazarlardan oluşan geniş, rastgele seçilmiş örnekler için-
den beş farklı DC-IC cümlesi ve şablon hep aynı: mekânsal bir hare-
ket (örneklerde koyu harflerle gösterilen) olur ve sonrasında başka 
bir şey vuku bulur: gök gürler, Mr. Bellingham kadın kahramana eş-
lik eder, bir kadın yüzüyle karşılaşılır. Eğer, birkaç sayfa önce yazdı-
ğımız doğruysa ve DC-IC cümleleri anlatının dallanıp budaklanma-
sından sorumluysa, bu örnekler şu duruma daha da açıklık getiriyor: 
bağlı cümledeki mekânsal bir hareket anlatıya ivme kazandırıp daha 
ileri götürüyor: ilk önce Ruth’un kiliseden ayrılması gerek, sonra-
sında eninde sonunda kendisini baştan çıkaracak adam Ruth’a yak-
laşıyor. On dokuzuncu yüzyılda sosyal çevre Avrupa anlatılarına 
girer ve pek tabii ki mekan daha elle tutulur bir varlık sergiler. Ama 
Auerbach’ın Mimesis örneğinde açıkça ifadesini bulduğu gibi mekan 
ve sosyal çevre için en bariz yer romana özgü betimlemelerdir. Gelge-
lelim mekan ve sosyal çevreyi betimlemelerde değil, hikaye gelişimi-
nin kaynağında –ancak mikroskopla görülebilecek bir kaynakta da 
diyebiliriz - bulduk. İşte bu tuhaftı.

Tuhaftı. Dikkatimizi DC-IC cümlelerinin bağımsız cümlecikle-
rine yönelttiğimizde bizi benzer bir sürpriz daha bekliyordu. DC-IC, 
anlatıyı yoğunlaştıran, hatta hızlandıran cümle olduğu için yoğunlu-
ğun arttığı ana cümlesinin Radcliff ’in 3.b’de alıntılanmış cümlesine 
benzemesini bekledik. (“While she looked on him, his features chan-
ged and seemed convulsed in the agonies of death”)[Ona bakarken 
yüz hatlarının değiştiğini, ölümle açığa çıkan ızdırabın etkisiyle allak 
bullak olduğunu gördü] Ya da Dickens’ın şu cümlesine de benzeye-
bilirdi: “As I watched him in silence, he put his hand into the corner 
at his side, and took up a gun” [Sessizce onu izlerken elini yan tara-
fına denk gelen köşeye götürüp bir silah çıkardı] Beklentilerimizin 
aksine bulduklarımız şunlardı:

5.b
When the ceremony was over he blessed and embraced them all 

with tears of fatherly affection. [Radcliffe] [Merasim sona erdiğinde 
gözlerinde birikmiş babacan şefkatin gözyaşlarıyla herkesi teker te-
ker kucaklayıp kutsadı.]
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As he recovered from a sort of half swoon, he cast his eyes ea-
gerly around. [Scott] [Hafif bir baygınlıktan sonra kendine geldiğin-
de bir heves etrafı kolaçan etti.]

While he listened, she ended her grateful prayers. [Gaskell] [O 
dinlerken şükran dolu dualarını sonlandırdı.]

When Miss Dartle spoke again, it was through her set teeth, and 
with a stamp upon the ground. [Dickens] [Bayan Dartle tekrar ko-
nuşmaya başladığında artık kimseyi dinlemiyor, ayağını sertçe yere 
vuruyordu.]

When Esther looked at him she relented, and felt ashamed of 
her gratuitous impatience. [Eliot] [Esther ona baktığında yumuşadı 
ve yok yere sergilediği tahammülsüzlüğünden utandı.]

Bir sürü örnek sonrasında, bağımsız yan cümlelerin anlamsal 
ağırlık merkezinin ölüm sancısı ya da silahlardan çok duygularla 
(acı, şükran, utanç, kızgınlık...) alakalı olduğunu gördük. Yani an-
latı yoğunlaştığında duygular, olaylar ya da eylemlerden daha çok 
şey ifade ediyordu. Belki de, kısaca ifade edecek olursak, duygusal 
yoğunluk olayın ta kendisiydi. Bizim için ikinci sürpriz buydu. İki 
yan cümleciği ayrı ayrı incelemek yerine bir arada ele aldığımızda 
üçüncü bir sürprizle karşılaştık. İki yan cümleciğin anlamsal ağır-
lık merkezleri birbirinden tamamen farklı olduğu için –bağlı yan 
cümlecikte mekânsal bir hareket varken bağımsız yan cümlecikte 
duygular ifşa edilmiş -  genel olarak biri varken diğerinin olmaması 
akla yatkındı. Ama her iki anlamsal kümenin aynı anda aktif olduğu 
örnekler de yok değildi. 

5.c
When Peter perceived the village, he burst into a shout of joy. 

[Radcliffe] [Peter ötelerde bir kasaba olduğunu fark ettiğinde sevinç 
çığlıkları attı.]

When he came up to Butler again, he found him with his eyes 
fixed on the entrance of the Tobooth, and apparently in deep tho-
ught. [Scoot] [Butler’ın yanına döndüğünde onu gözleri Tobooth’un 
girişine dikili, derin düşüncelere dalmış buldu.]
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When she had got behind the curtain, she jumped on her 
father’s neck, and burst into tears. [Disraeli] [Perdenin arkasında 
kaldığında babasının boynuna sarılıp göz yaşlarına boğuldu.]

When the day came round for my return to the scene of the 
deed of violence, my terrors reached their height. [Dickens] [Şidde-
tin vuku bulduğu olay mahalline dönme günü gelip çattığında kor-
kudan eteklerim tutuşmuştu.]

When she had once got to the seat she broke out with suppres-
sed passion of grief. [Gaskell] [Yerine oturunca baskıladığı acı olan-
ca şiddetiyle geri dönmüştü.]

When she reached home she found Mrs Pettifer there, anxious 
for her return. [Eliot] [Eve vardığında Bayan Pettifer’i gözü yolda, 
dönüşünü beklerken buldu.] 

Bu cümleleri hem aklımız karışmış hem de hayal kırıklığına uğ-
ramış bir halde okuduk: Öylesine biçimsizdiler ki. Belki de kaçınıl-
maz olarak böyleydiler: sırasıyla “sosyal çevre’’nin gücünü ve devrin 
aşırı duygusal eğilimlerinin ifadesi olan mekan ve duygular öylesine 
heterojen/çok unsurlu oluşumlardı ki bunları aynı kısa cümle içinde 
bir araya getirmek pekala da imkansız olabilirdi. Yine de ara sıra bir 
şey oluyor gibiydi:

5.d
When Deronda met Gwendolen and Grandcourt on the sta-

ircase, his mind was seriously preoccupied. [Eliot] [Deronda mer-
divenlerde Gwendolen ve Grandcourt ile buluştuğunda kafası çok 
meşguldü.]

But when he came in, she started up. [Gaskell] [Onun içeri gir-
mesiyle ayağa fırladı.]

Yet when he arrived at Stone Court he could not see the change 
in Raffles without a shock. [Eliot] [Stone Court’a vardığında şoka 
uğramadan Raffles’deki değişimi göremedi.]

When their hands fell again, their eyes were bright with tears. 
[Eliot] [Elleri bir kez daha ayrıldığında yaşla dolu gözleri ışıl ışıl par-
lıyordu.]



215

Cümle Ölçeğinde Biçem

monograf 2015/4

Bunlar çok daha çağrışımcı (evocative) cümleler. Mekanik bir 
yavanlık tarafından harekete geçirilmek yerine, mekan ve duygular 
arasındaki ilişki keskin ve dinamik bir hal alır: hikayenin geçtiği ye-
rin “gerçekçiliği’’ ve duygunun “aşırılığı’’ Balzac’ın romanlarındaki 
enerjiyi hatırlatır şekilde bir diğerine canlılık kazandırır. On doku-
zuncu yüzyıl tahayyülünün iki ana ekseni arasındaki buluşma yeri 
ilginç bir buluştu. Ama, bir kez daha, gerçekte aradığımız bu değildi. 
Cümlelerin gücü ve şıklığı incelemek üzere yola çıktığımız anlamsal 
özelliklerin çok ötesinde görünüyordu. Yönümüzü bir kez daha de-
ğiştirmek zorunda mıydık?

6. Fiiller ve Türler (Mayıs 2012)
Az biraz farklı bir yol izleyecektik. Cümle düzeyinde cümle 

türleri ve sayıları, cümle uzunluğu, mantıksal ilişkiler gibi bir sürü 
özellik belirlediğimize göre iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz, “Sayısal 
Biçimcilik’’ adını verdiğimiz raporda anlattığımız, İngilizcede en 
sık kullanılan kelimelerin (“the’’ ve “of ’’ gibi) roman türlerini doğ-
ru şekilde ayırt edebildiğini kanıtladığımız araştırmamızla bir bağ 
kurmaya karar verdik. Cümle düzeyinde yapılmış seçimler roman 
türlerini ayırt edebilir miydi? Diğer bir değişle, roman türlerinin 
kendi cümle biçemleri var mıydı? Bu soruyu cevaplayabilmek için 
ölçtüğümüz cümle özelliklerinden (uzunluk, yan cümle kullanımı 
ve sayısı, fiilin zamanı ve kipi) hangisi metinleri türlerine göre an-
lamlı bir şekilde ayırmak için kullanılabilir test ettik. Bu özellikler 
arasında türsel farklılaşma yaratma konusunda en başarılı olanlar fi-
ilin zamanı ve kipiydi. Şekil 6.1 ve 6.2 araştırmamızın bu evresinden 
Bildungsroman, Gotik roman ve Jakoben romanı içeren birkaç PCA 
çizelgesini gösteriyor. 
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Şekil 6.1: Ayırt edici özellik olarak fiil halleri: Gotik romanlar ve Bildungsro-
manlar 

Şekil 6.1 mavi renkte, alt soldaki dörtlü bölmede kümelenmiş 
Gotik romanları ve onların tam üstüne gelen yerde kümelenmiş kır-
mızı renkteki Bildungsromanları gösterir. Şekil 6.2 ise soldan sağa ya-
tay eksen botunca dizilmiş, mavi renkte Jakoben romanları ve şekil 
6.1’dekiyle aynı yerde bulunan Bildungsromanları gösterir. Çizelgedeki 
birimler (Şekil 6.1’de alt sol köşedeki Goth_03_0_1790_Radcl_ASici-
lianR ya da sol üst köşedeki Bild_06_1_1874_Eliot_Middlemarc gibi) 
her biri 200 anlatı cümlesinden mürekkep, veritabanımızda bulunan 
romanların kısımlarıdır. Her iki görüntüde de iki tür arasındaki fark-
lar gün gibi ortada. Yalnız, bu farklılıktan sorumlu olan fiil halleri iki 
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tür arasında değişiklik gösteriyordu: Gotik romanlar söz konusu ol-
duğunda fiiller bitmiş zaman ya da edilgen geçmiş zamanken Jakoben 
romanlardaki fiiller geniş ve gelecek zamanı ifade eder. (Bildungsro-
manlara baktığımızda iki çizelgede de kip belirteçleri ve sürekliler bu 
roman türünün ana özellikleri olarak göze çarpar)

Şekil 6.2: Ayırt edici özellik olarak fiil halleri: Jakoben romanlar ve Bildungsro-
manlar

Başlangıçta, Benveniste’den Barthes’a ve Weinrich’e kadar uza-
nan kuramsal geleneğin anlatının temel zamanı olarak nitelendirdiği 
geçmiş zamanın çizelgelerimizin bir çoğunda gözardı edilebilir bir rol 
oynadığını görmek kafamızı karıştırmıştı. Değişkenliğin nadiren bas-
kın olduğu bir eksen boyunca, vektörlerin çıkış noktalarının hafif sol 
yanına yerleşmiş geçmiş zaman Bildungsromanlar ile Gotik roman-
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lar arasındaki ayrıma dair hiçbir şey söylemez. Halbuki düşey eksen 
boyunca bu iki roman türü arasındaki ayrım daha belirgin olma eği-
limindedir. Biraz durup düşününce geçmiş zamanın bu konuda ayırt 
edici bir katkısının olmayışı anlaşılır bir hal aldı: geçmiş zaman, temel 
anlatı zamanı olduğu için bütün romanlarda sıklıkla kullanılıyordu 
ve genel sıklıktaki artış türden türe baskın bir değişimi olasılık dışı 
bırakıyordu. Bu sebeple, romanları makalelerden ya da bilimsel me-
tinlerden ayırt etmede birebir olan geçmiş zaman bir roman türünü 
diğerinden ayırt etme konusunda faydasızdı. Anlatıya mesafeli duran 
ve diyaloğa daha çok yer veren Jakoben romanlar söz konusu oldu-
ğunda geçmiş zamanın önemli bir rol olduğu gözden kaçmasın)

Şekil 6.3: On bir tür arasında ayırt edici özellik olarak fiil halleri.
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Çizelge çizelge ardına sonuçlar “Sayısal Biçimcilik’’te elde etti-
ğimiz sonuçlara benzemeye başlamıştı: bir çok örnekte ayrım başa-
rılıydı, bir çoğunda da pek öyle sayılmazdı. Yine de hiçbir çizelge 
bizi şaşırtan sonuçlar vermiyordu. Sırf ne olacak acaba diye merak 
edip  bir seferde on bir türün haritasını çıkardığımız mega-şablo-
nun da dahil olduğu bütün çizelgelerde ısrarla karşımıza çıkan bir 
ayrıntı hariç: Şekil 6.3. Middlemarch romanının birinci kısmı ina-
nılmaz bir şekilde durumu anahatlarıyla ele veriyordu. Bu kısımda-
ki 200 cümleyi alıp dikkatlice okuduk10. PCA çizelgeleri bize yüklü 
miktarda kip ve süreklililk ifade eden biçimleri bulacağımızı zaten 
göstermişti. Sorulması gereken soru şuydu: bilgisayarda geliştirilmiş 
bu diziler Middlemarch’ın biçeminden ya da bir roman türü olarak 
Bildungsroman’dan anladığımız şeyi değiştirecek miydi? 

Birkaç süreklilik örneğiyle başlayalım:

6.a
Mary was in her usual corner, laughing over Mrs Piozzi’nin re-

collections of Johnson, and looked up with the fun still in her face. 
It gradually faded as she saw Fred approach her without speaking, 
and stand before her with his elbow on the mantelpiece, looking ill. 
[…] She looked straight before her and took no notice of Fred, all the 
consequences at home becoming present to her. […] Fred followed 
her with his eyes, hoping that they would meet hers, and in that way 
find access for his imploring penitence. […] And when, looking up, 
her eyes met his dull despairing glance, her pity for him surmoun-
ted her anger and all her other anxieties11.

10 Alabildiğine dikkatlice okuduk asında. Acaba Middlemarch romanını yakın okumaya mı 
tabii tutuyorduk? Cevabımız neredeyse hayır çünkü aslında Middlemarch’ı değil, metinde 
bu şekilde bir varlık göstermeyen, metodolojimiz sonucu açıya çıkmış yapay bir diziyi oku-
yorduk; Krzysztof Pomian’ın L’Ordre du Temps kitabında dediği gibi “kimselerin görmediği 
ve asla görmeyeceği’’ yapay bir cismi okuyorduk. Ayrıntılara ve biçimsel özelliklere dikkat 
ederek yakın okuma yapan okur gibi dikkatli okusak da incelememizin nesneleri arasındaki 
fark –metne karşı yapay diziler – aynı terimi iki uygulama için kullanmayı oldukça yanıltıcı 
kılıyor: “sayısal biçimcilik’’ metodolojimiz için en yerinde tanım olarak kalıyor.
11 Bu cümlelerin bulunduğu Middlemarch romanının yirmi beşinci bölümünün başlangıcı 
çok sayıda –ing eki almış biçimler içerir: 
“Fred Vincy wanted to arrive at Stone Court when Mary could not expect him, and when 
his uncle was not downstairs in that case she might be sitting alone in the wainscoted parlor. 
He left his horse in the yard to avoid making a noise on the gravel in front, and entered the 
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[Mary her zamanki köşesinde Bayan Piozzi’ninin Johnson’la 
ilgili anılarına gülüyordu. Eğlendiği yüzünden belliydi. Fred’in tek 
laf etmeden ona doğru yaklaştığını ve karşısında durup kolunu şö-
mineye dayadığını görünce yüzü yavaş yavaş soldu. Fred hasta gibiy-
di. Mary, doğruca önüne bakıp Fred’i görmezden geldi. Olayın eve 
yansıyan akıbeti gözünün önünde canlanıvermişti. Fred, göz göze 
gelmenin umuduyla Mary’i izliyordu. Bu yolla yalvaran tövbekar-
lığı kendine bir geçit bulabilecekti. Bir ara Mary’nin gözleri Fred’in 
çaresiz bakışlarına takıldı. Acıma duygusu kızgınlığına ve tüm endi-
şelerine galip gelmişti.]

6.b
Lydgate, naturally, never thought of staying long with her, yet 

it seemed that the brief impersonal conversations they had together 
were creating that peculiar intimacy which consists in shyness. […] 

parlor without other notice than the noise of the door-handle. Mary was in her usual corner, 
laughing over Mrs. Piozzi’s recollections of Johnson, and looked up with the fun still in her 
face. It gradually faded as she saw Fred approach her without speaking, and stand before her 
with his elbow on the mantel-piece, looking ill. She too was silent, only raising her eyes to 
him inquiringly. 
‘Mary,’ he began, ‘I am a good-for-nothing blackguard.’ 
‘I should think one of those epithets would do at a time,’ said Mary, trying to smile, but 
feeling alarmed.
[...]
‘Oh, poor mother, poor father!’ said Mary, her eyes filling with tears, and a little sob rising 
which she tried to repress. She looked straight before her and took no notice of Fred, all the 
consequences at home becoming present to her. He too remained silent for some moments, 
feeling more miserable than ever.” 
[Fred Vincy, Stone Court’a Mary’nin kendisini hiç beklemediği bir vakitte varmak istemiş-
ti. Amcasının aşağı katta olmadığı ve Mary’nin muhtemelen yalnız başına meşe kaplama 
mobilyalarla döşenmiş küçük salonda oturuyor olduğu bir saatte. Ön taraftaki çakılların 
çıkaracağı gürültüyü engellemek için atını avluda bırakıp kapı tokmağından çıkan tıkırtı 
hariç tek bir ses etmeden küçük salona girdi. Mary her zamanki köşesinde Bayan Pioz-
zi’ninin Johnson’la ilgili anılarına gülüyordu. Eğlendiği yüzünden belliydi. Fred’in tek laf 
etmeden ona doğru yaklaştığını ve karşısında durup kolunu şömineye dayadığını görünce 
yüzü yavaş yavaş soldu. Fred hasta gibiydi. Mary sessizce duruyor, Fred’e sorgulayıcı ba-
kışlar fırlatıyordu.  
“Mary,’’ diye söze başladı. “İşe yaramaz hergelenin tekiyim ben.’’
“Aynı anda her ikisi birden değilsin’’ dedi Mary. Gülümsemeye çalışsa da tedirgindi. 
[…]
“Zavallı anne babacığım’’ dedi Mary. Gözleri yaşla dolmuş, hüngür hüngür ağlamamak için 
kendini zor tutuyordu. Doğruca önüne bakıp Fred’i görmezden geldi. Olayın eve yansıyan 
akıbeti gözünün önünde canlanıvermişti. Fred de öylece duruyor, kendini her zamankinden 
daha da perişan hissediyordu. 
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They were obliged to look at each other in speaking, and somehow 
the looking could not be carried through as the matter of course 
which it really was. 

[Lydgate, uzun süre onun yanında kalacağını pek tabii dü-
şünmemişti. Gel gelelim kısacık gayri şahsi sohbetleri utangaçlığın 
gölgesinde tuhaf bir yakınlık yaratmıştı aralarında. Konuşurken bir-
birlerine bakmaya mecburdular fakat bu bakışma olağan seyrinde 
ilerleyemiyordu.]

6.c
And by a sad contradiction Dorothea’s ideas and resolves see-

med like melting ice floating and lost in the warm flood of which 
they had been but another form. 

[Üzücü bir çelişkiyi anımsatırcasına Dorothea’nın fikirleri ve 
aldığı kararlar erimekte olan buz parçasıymış gibi yüzüyor ve sıcak 
suların akıntısına karışarak ilk haline geri dönüyordu]

6.a’daki cümlelerin bulunduğu  paragrafta Fred Vincy, Mary 
Garth’a ailesini hatırı sayılır maddi külfete sokacak kadar çok para 
kaybettiğini itiraf etmek üzeredir. 6.b, Rosamond ve Lydgate’in bir-
birlerine aşık olabileceklerinin farkına vardıkları anı anlatan cüm-
ledir; 6.c, Dorothea’nın Casaubon hakkında kesin olarak inandığı 
her şeyin ufalanıp yok olmaya başladığı sayfadan alıntılandı. Her 
biri farklı bir durumu anlatıyor ama ortak bir özellikleri var: henüz 
açıklığa kavuşturulmamış olsa da önemli bir şey olmak üzere. Sü-
reklilik (ve ulaşlar) tam da bunun için varlar: olayları doğrusal bir 
anlatıya kilitlemek yerine olayları gelişirken, bir olay diğeriyle çakı-
şırken göstermek: sonuçlardan çok süreçler. Hayatın seyrini gelişme, 
değişim ve biteviye olma halinin tayin ettiği mevsim diyebileceğimiz 
gençliği anlatan romanlar için biçilmez kaftan.  

Şimdi Middlemarch romanında fazlaca kullanılmış bir fiil hali-
ne, kip belirteçlerine bakalım:

6.d 
If a man could not love and be wise, surely he could flirt and 

be wise at the same time? [...] Now Lydgate might have called at the 
warehouse, or might have written a message on a leaf of his pocket-
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book and left it at the door. [...] A man may, from various motives, 
decline to give his company, but perhaps not even a sage would be 
gratified that nobody missed him. 

[Eğer bir adam aynı anda hem sevip hem aklı başında davra-
namıyorsa, hakikaten  hem flört edip hem aklı başında davranabilir 
mi? […] Şimdi Lydgate ambarı arayabilir ya da cep defterinden ko-
paracağı bir yaprağa not yazıp kapıya bırakabilirdi. […] Bir adam 
çeşitli sebeplerden ötürü yarenlik etmeyi istemeyebilirdi ama hik-
met sahibi bir alim bile kimse kendisini özlemiyor diye sevinmezdi.]

6.e
In this solemnly-pledged union of her life, duty would present 

itself in some new form of inspiration and give a new meaning to 
wifely love. [...] She felt a new companionship with it, as if it had an 
ear for her and could see how she was looking at it. [...] She felt as if 
all her morning’s gloom would vanish if she could see her husband 
glad because of her presence. 

[Ciddiyetle verilmiş bir söz üzerine kurduğu bu birliktelikte va-
zife yeni bir ilham şekline bürünecek ve eş sevgisine yeni bir anlam 
yükleyecekti. […] Kulağı varmış dinliyormuş ve ona nasıl baktığı-
nı görüyormuş gibi hissettiren yeni bir yoldaş bulmuştu sanki. […] 
Varlığıyla kocasını memnun ettiğini bir görse sabah kasvetinden 
eser kalmayacakmış gibi hissetti.]

Şu noktada süreçlerin ve değişimlerin akışkan dünyasında de-
ğiliz artık. İçinde bulunduğumuz dünya belirsizliğin, nezaketin ve 
bastırılmış duyguların dünyası. Örneğin 6.d’de kipler gayri-şahsi 
ve biraz da ironik vecizeler maskesi altında Lydgate’in Rosamond’a 
duyduğu cinsel arzuyu ifade eder. Bir yandan Lydgate kendi aşk 
tanrısını pek ciddiye almamaktadır. Diğer yandan ise, Middlemarch 
romanının dünyasında cinsellik söz konusu olduğunda uyulması ge-
reken adab-ı muaşeret kurallarına uygun davranmaya hazırdır. Bu 
durumla çelişkili bir şekilde, 6.e’de Dorothea’nın evliliği hakkındaki 
düşünceleri gençlik arzusunu dile getirir; bildirme kipinde (“duty 
would present itself ’’ [vazife...şekline bürünecekti]) ifade edilemeye-
cek kadar büyük umutlar üzücü bir şekilde “sabah kasveti’’ne dönü-
şür ve mütevazi, bir o kadar da farazi bir avuntu olarak yeniden do-
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ğar (“would vanish if she could see’’ [görse eser kalmayacaktı]). Yine 
de her iki durumda da kipler benzer bir etki yaratır: kahramanların 
taşıdığı potansiyeli –gençlik, oluş – alıp yorumla alakalı bir tereddüt 
ya da toplumsal mutabakat kodlarıyla pekiştirir. 

İncelediğimiz diziler Middlemarch’dan ya da Bildungsroman’ın 
biçeminden anladığımız şeyi değiştirmiş miydi? Akla gelen ilk ge-
len, her iki soruya da olumsuz cevap vermek oldu. Bu tür süreçler 
dakik olaylardan daha önemli olacaktı ve olasılık geleneklerle zorla 
bir araya gelecekti – bunlar Bildungroman’ın iyi bilinen özellikleri. 
Pekala her romanın söz diziminde görünür olmaları anlaşılır bir şey. 
“Sayısal Biçimcilik’’teki benzer bulgularla karşılaştırmak bu konuya 
farklı bir boyut kazandırdı. Gotik romanlardaki yer belirteçlerinin 
açıkça daha yüksek-düzen seçimlerinin (higher-order choices) so-
nuçları olduğunu yazmıştık: “seçilmiş anlatı yapısının etkileri – “her 
odanın sürprizlerle dolu olabileceği’’ bir hikaye anlatma arzusunun 
etkileri (“Sayısal Biçimcilik’’, 24). Hiç kimse yer belirteçlerinin tek 
başlarına bir Gotik romana işaret edeceğini iddia etmeyecektir. Peki 
sürekliler ve kipler bir Bildungsroman’ı işaret ediyor olabilir mi? Bel-
ki evet, belki de hayır ama bu esaslı bir soru: tüm bu cümle düzeyin-
deki seçimler roman türünün kendisi tarafından dayatılmaz; roman 
atmosferinin yaratılmasında makul şekilde nedensel bir rol oyna-
yabilirler. Bu yolla, okurların sezgisel bir şekilde bir bütün olarak 
biçimi algılamasına yarayan dilbilimsel hassasiyeti şekillendirirler. 
Birkaç paragraf önce de yazdığımız gibi, sürekliler Bildungsroman 
için biçilmiş kaftan. Evet, aynen öyle, ama apaçık belli değil. Teoride, 
gençlik bakın bir gelecek zaman kullanımıyla da tanımlanabilirdi. 
Yani ille de sürekliliğe gerek yok. Fakat bir kere yazar süreklilik kul-
lanmaya başladı mı verdiği bu karar daha yüksek-düzen sonuçları 
doğuracaktır: bu yolla gençliğin (gelecek) hedeflerinden çok (şu 
andaki) istikrarsızlığını vurgulayacaktır. Bu durum anlatının ağırlık 
merkezini romanın sonundan (sık sık gelecek zamana başvurularak 
vurgulanır) dönüşümlerin gerçekleştiği orta kısmına kaydıracaktır. 
Cümle ölçeği, “Sayısal Biçimcilik’’te karşımıza çıkandan daha yapıcı 
bir rol oynamaktadır. 

Bir şey daha vardı. Kipler ve sürekliler Bildungsroman’ı di-
ğer türlerden ayırabiliyor fakat bunu çok farklı şekillerde yapıyor. 
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Sürekliler, yavaş ve belki de nihayete ermeyecek ama yine de olay 
örgüsü içindeki gerçekliğin bir parçası olan süreçleri tasvir ediyor. 
6.a’da Fred kafa karıştırıcı bir şekilde sessizdir, hasta görünüşünün 
ardındaki sebebi bilmeyiz, ve davranışlarının yol açacağı sonuçlar 
hesaplanamaz. Yine de hiç şüphesiz bütün bu belirsiz olaylar gerçek-
te vuku bulmaktadır. Kiplere gelince, onlar karakterlerin hayal et-
mekle yetindiği ve kimseciklere belli etmediği şeyleri belirtirler. Bu 
iki fiil hali, Bildungsroman için temel teşkil eden “dünya’’ ve “ruh’’ 
arasındaki kutuplaşmayı dile getirir: sadece farklı değil, karşıt boyut-
lar. Yine de bu iki fiil halinin bir araya geldiği örnekler de yok değil:

6.f
His obligations to Mr Casaubon were not known to his hearer, 

but Will himself was thinking of them, and wishing that he could 
discharge them all by a cheque. [...] The allusion to Mr Casaubon 
would have spoiled all if anything at that moment could have spoiled 
the subduing power, the sweet dignity, of her noble unsuspicious 
inexperience. [...] If he never said a cutting word about Mr Casau-
bon again and left off receiving favors from him, it would clearly be 
permissible to hate him the more. 

[Kendisini dinleyen kadın, Will’in Bay Casaubon’a olan min-
net borcunu bilmiyordu fakat Will’in kafasından bunlar geçiyor, 
tüm borçlarını yazacağı bir çekle kapamayı umuyordu. […] Bay 
Casaubon’a dair herhangi bir söz, kadının kuşkuya yer bırakmayan 
asil tecrübesizliğinin boyun eğdiren gücünü, tatlı mı tatlı ağırbaşlı-
lığını berbat edebilecek derecede berbat edebilirdi her şeyi. […] Bay 
Casaubon hakkında tek bir kelime etmese ve ondan yardım alma-
yı kesse, adamdan daha fazla nefret etmek için önünde hiçbir engel 
kalmayacaktı.]

6.g
Moreover, Lydgate did not like the consciousness that in voting 

for Tyke he should be voting on the side obviously convenient for 
himself. [...] Other people would say so, and would allege that he 
was currying favor with Bulstrode for the sake of making himself 
important and getting on in the world. 
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[Dahası Lydgate, Tyke’a oy vermesi gerektiği fikrinden hiç hoş-
lanmamıştı. Kendi kafasına göre oy verebilmeliydi. […] Diğerleri 
tam da böyle diyecekti. Kendisini önemli biri yapabilmek ve başarılı 
olmak uğruna Bulstrode’ye yaltaklandığını iddia edeceklerdi.]

6.f ’deki cümleler Will Ladislaw’un Dorothea’ye karşı yeni pey-
dahlanmış arzularını kocasına karşı duyduğu minnet borcuyla den-
geleme girişimine gönderme yapar. 6.g’dekiler ise hastane papazlığı 
oylamasında Lydgate’in kendi iradesini dayatma ile yeni yeni farkına 
varmaya başladığı şartların baskısı arasında kalışına gönderme yapar. 
Her iki olayda da hakikat, arzular ve toplumsal kurallar arasındaki 
sürtüşme oldukça serttir ve Eliot’ın ustalıkla kullandığı dolaylı anlatım 
bu sürtüşmeyi daha da güçlendirerek karakterin kendi sesi, toplumsal 
kanaat (doxa) ve anlatıcının hükmü arasında ayrım yapmayı zorlaş-
tırır12. Bildungsroman, artan sayıda gerçekçi süreçler, öznel umutlar 
ve temsili değerlerden müteşekkil bir iç içe geçmişlik – Eliot’ın kendi 
kullandığı mecazı kullanacak olursak “ağ’’ – sunduğu sürece bu cüm-
leler bir bütün olarak Middlemarch’ın gerçek bir özetini veriyordu. Bir 
cümleyle roman özeti dememek için kendimizi zor tutuyorduk. 

12 Lydgate’den bahsedilen paragraf bir dil dizgesi ile diğeri, çok bilinen bir formül arasında 
gider gelir: “For the first time Lydgate was feeling the hampering threadlike pressure of 
small social conditions, and their frustrating complexity. At the end of his inward debate, 
when he set out for the hospital, his hope was really in the chance that discussion might 
somehow give a new aspect to the question, and make the scale dip so as to exclude the 
necessity for voting. I think he trusted a little also to the energy which is begotten by cir-
cumstances—some feeling rushing warmly and making resolve easy, while debate in cool 
blood had only made it more difficult. However it was, he did not distinctly say to himself 
on which side he would vote; and all the while he was inwardly resenting the subjection 
which had been forced upon him. It would have seemed beforehand like a ridiculous piece 
of bad logic that he, with his unmixed resolutions of independence and his select purposes, 
would find himself at the very outset in the grasp of petty alternatives, each of which was 
repugnant to him”. 
[Lydgate ilk defa ufak tekek içtimai durumların ardı arkası kesilmeyen engelleyici baskısı-
nı ve insanı canından bezdiren çetrefilliğini üzerinde hissediyordu. Kendi içinde düşünüp 
taşındıktan sonra tartışmanın soruya bir şekilde başka bir boyut kazandıracağı ve oy kullan-
mayı gereksiz kılacağı umuduyla hastaneye doğru yola koyuldu. Bana kalırsa biraz da içinde 
bulunduğu durumdan doğan enerjiye güveniyordu –ılık ılık akarak karar vermesini kolay-
laştıran bir duygu, oysa soğuk kanlılıkla yürütülen bir münakaşa bir karara varmasını daha 
da zorlaştıracaktı. Durum ne olursa olsun kendisine açıkça kime oy vereceğini söylememişti 
fakat içten içe kendisine bir şey dayatılması ağrına gidiyordu. Bir zamanlarki tereddüte yer 
vermeyen dik kafalı duruşu ve seçkin gayeleri düşünüldüğünde, gelecekte kendisini her biri 
ayrı itici, alelade seçeneklerin pençesinde bulacağı söylense kötü bir mantık hatası der, ha-
yatta inanmazdı]
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7. Cümle Ölçeğinde Biçem [Kış 2012 – Bahar 2013]
Son bir değerlendirme yapma vakti geldi. Bir biçem çalışması 

hayaliyle yola çıkmıştık. İlk bulgular odağımızı biçemden anlatıya 
kaydırdı ve anlatıdan sonra anlambilime. En nihayetinde DC-IC 
cümlelerindeki mekan-duygular sürekliliği ve Middlemarch roma-
nındaki sürekliler ile kiplerin planlaması  -iki durum birbirinden 
farklı da olsa- başka bir senaryo ortaya çıkarmıştı: birbirinden ba-
ğımsız bir şekilde var olabilen unsurlar (mekan tarifi ve duygula-
rın dışavurumu; sürekliler aracılığıyla ağır ağır yaşanan süreçler ve 
kiplerin var ettiği farazi dünyalar) tesirli, karma cümleler meydana 
getirme eğilimi gösteriyordu. Aslında senaryonun çok da yeni ol-
madığını fark ettik. Araştırmamızın dayanağı olan cümle – “Miss 
Brooke had that kind of beauty which seems to be thrown into relief 
by poor dress” [İğreti elbisesi Bayan Brook’un güzelliğini daha da 
belirgin kılmış gibiydi] (bu kitapçık bağlamında bir IC-DC “tanım-
layıcı’’ cümlesi) – aynı düzeneğin ürünüydü aslında: anlatı bildirimi 
(Bayan Brook’un kendine has bir güzelliği vardı) ve deneme yazıla-
rına özgü tanımlama (iğreti bir elbisenin ön plana çıkaracağı türde 
bir güzellik var) etkileşim içinde olmadan pekala yan yana buluna-
bilirdi. Ancak bir kere birbirlerine bağlandı mı ortaya çıkan bileşen 
Middlemarch’ın açılış cümlesini unutulmaz kılmıştı.

Tamamen alakasız başka bir proje (Moretti’nin Burjuva adlı ki-
tabı) bize aynı olgunun başka bir örneğini temin etti. Bu sefer sü-
reç üç kısımdan oluşuyordu. Robinson Crusoe üzerinde çalışırken 
Moretti’nin dikkatini, Defoe’nun romanındaki nihai yan cümlelerin 
(IC-NFC) sıklığı çeker. Moretti bu cümleleri Robinson’un eylemle-
rinden çok (I did this, in order to do that [şunu yapmak için bunu 
yaptım])”araçsal mantık’’ın ifadesi olarak yorumlar. Sonrasında Mo-
retti, içinde geçmiş zaman ulacının dilbilgisel “hali’’nin zamanın 
akışına baskın geldiği yansıma gruplaşması’na (mirror configurati-
on) (NFC-IC) takılır (“having done this, I then did that [bunu yap-
tıktan sonra şunu yaptım]. Moretti, bununla daha da sık karşılaş-
mış ve nihayet geçmiş zaman ulacı, ana yan cümlecik ve nihai yan 
cümleciğin (NFC-IC-NFC - “Having  mastered this difficulty, and 
employed a world of time about it, I bestirred myself to see, if pos-
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sible, how to supply two wants” [sandalımı güvenli bir yere çekip 
etrafıma bakınmak üzere karaya çıktım] iç içe geçtiği bir çok örnek 
bulmuş. Bu cümleler öylesine iç içe geçmiş ki cümlelerin dilbilgisi, 
geçmişten şimdiye, oradan da gelecek zamana kesintisiz geçerken 
Max Weber’in kapitalist birikimin psikolojik kökeni olarak tanımla-
dığı “sürekli yenilenen’’ eylemin ifadesi gibi. Moretti gözlemini şöy-
le sonuçlandırır: eğer burjuva çalışkanlığının bir biçemi varsa, tam 
olarak budur işte13.

Eğer bir biçem varsa…Tam biz bırakmışken aynı kavram in-
celememizin merkezine gelip oturdu. Defoe’nun iç içe geçmiş yan 
cümlecik zincirleri, Middlemarch’taki kipler ve sürekliler, denemele-
re özgü anlatı ifadelerine bağlı ilgi cümlecikleri, DC-IC cümlelerin-
deki mekan ve duygular: her örnekte, hem beklenmedik hem de tek-
rar eden sözdizimsel-anlamsal kümelenme sürecinden kendine has 
bir biçem “açığa çıkmıştı’’14 15. Biçem bu kümelenmeydi işte; cümle 
çerçevesi - özellikle iki yan cümlecikli cümleler - bizim için başat 
önem arz ediyordu: parçaları özgürce yeni gelişen bileşik yapılarla 
kaynaşarak biçemin başlangıç noktasını deneysel olarak gözlemle-
nebilir kılan en küçük dilsel yapıydı bu. İki yan cümleli yapılar edebi 
biçemin laboratuvarlarıydı. 

Bir cümle içinde farklı unsurların “kümelenmesi’’ olarak bi-
çemdi bahsi geçen. Bu sürecin o kadar çok birbirinden farklı örne-
ğine rast geldik ki varlığına dair şüphelerimiz ortadan kalktı. Yine 

13 Franco Moretti, The Bourgeois. Between History and Literature, Verso, London 2013, 
pp. 37-9, 51-8.
14 Geriye dönüp baktığımızda, “açığa çıkma’’ kavramı indirgemeyle ilgili ilk başta yaşadığı-
mız anlaşmazlığı açıklıyordu. İndirgeme, düzenlemenin en temel seviyelerinde meydana ne 
geliyorsa oydu, daha yüksek seviyeler ise basit süreçlerin büyütülmüş haliydi; açığa çıkma 
kavramında ise, tam aksine, daha geniş yapılar ayrı ayrı bileşenlerinde mevcut olmayan ve 
bu sebeple kendi başlarına açıklanamayan özellikler ediniyordu. Şunu da belirtmeden geç-
meyelim: bizim kullandığımız anlamıyla “açığa çıkma’’ ile doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin 
kullandığı anlamıyla “açığa çıkma’’ arasında ciddi bir fark var: doğa bilimleri ve sosyal bilim-
ler bağlamında açığa çıkma, failler/eyleyenler (karıncalar; yoldan geçenler; piyasada rekabet 
halinde olanlar vb.) sürekli birbirleriyle iletişim halinde olsa da birbirlerinden bağımsız şe-
kilde var olurlar ki bu durum aynı metne ait cümleler ve yan cümleler için mümkün değildir.
15 Biçemin hem sapmaya hem de tekrara ihtiyacı olduğu Gemma’nın tezinde açıkça belir-
tilmişti:  “Biçemi süregelen modellerden bir sapma olarak tanımlıyorum. Biçem, belli bir 
kaideden saptığı anlaşıldığında ve bu sapmalar kendi başlarına bir model oluşturduğunda 
açığa çıkar.’’ Marissa Gemma, Exceedingly Correct: Stylistic Polemics in Nineteenth-Cen-
tury American Literature, Stanford University 2012, p. 27.
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de neden bir kümelenme meydana geliyordu ki? Neden kipler ve sü-
rekliler ya da ulaçlar ve nihai yan cümlecikler tek bir cümle içinde iç 
içe geçiyordu ki? Bu soruya en iyi cevap: çünkü bu mümkündü. Me-
kan ve duyguların anlamsal sahası ya da Middlemarch ve Robinson 
Crusoe’nun romanın akışı boyunca bir çok farklı şekilde birbiriyle 
ilişki içine girmiş fiil halleri yüzlerce yan cümlecikte mevcuttu: hal 
buyken birbiriyle karşılaşmaları elbette olasılık dahilindeydi; Stu-
art Kauffman’dan hareketle Steven Johnson’ın dediği gibi “birbirine 
komşu olasılık’’: doğru çözümler durduk yere icat edilmiş değil, za-
ten var olan ve dolaşımda olan fikirler arasındaki verimli ilişkilerin 
uğurlu keşfi idi.16

“Birbirine komşu olasılık’’ hem biçemin ortaya çıkışını hem 
doğasını anlatabilen mükemmel bir formüldü. Zar zor mümkün 
olan bir biçem var olduğu şekliyle her metinde var olacak diye bir 
kaide yoktu: Eliot’ın Middlemarch’ta çözüme kavuşturduğu çeşitli 
evlilik olayı örgülerine ihtiyaç duyduğu şekilde “Miss Brooke’’lu bir 
cümleye ihtiyacı yoktu. Aynı zamanda, bu cümle sadece olasılıklar 
evrenine değil birbirine komşu olasılığa aitti: Eliot’ın hem hikaye 
anlatımı hem de denemelere özgü tefekküre olan düşkünlüğü dü-
şünüldüğünde açığa çıkması kuvvetle muhtemeldi. Ne kaçınılmazdı 
ne de gerçekten istisnai. Biçem mantıksal ölçüsüzlükler arasında uç 
durumların sıklıkla gerekli olduğu bir yerde arada derede bir mevki 
işgal ediyordu: Tıpkı bu biçem mi değil mi tartışmamızda ya da 5. 
bölümün sonundaki mekan-duygular bileşkesinde başarı ile yenilgi 
arasındaki varla yok arasındaki sınırda söz konusu olduğu gibi. İşte 
tam da bu yüzden az çok belirsiz kalmış “bağımsız unsurların küme-
lenmesiyle açığa çıkan’’ tanımı oldukça uygundu: bir miktar belirsiz-
liğe rağmen değil17, tam da bu belirsizlik aracılığıyla ifadesini bulan 
kavramlar var -”mavi’’, “kel’’ ya da “kurbağa yavrusu’’ gibi - ve biçem 
muhtemelen bu belirsizlik aracılığıyla ifadesini bulan kavramlardan 
biri. “Kümelenme’’ ya da “unsurlar’’ gibi sınırları belirsiz terimler 
bize biçem olgusunun kendine had halini ve oluşma sürecini gör-

16 Steven Johnson, Where Good Ideas Come From. The Natural History of Innovation, Ri-
verhead, Ny 2010, p. 31ff.
17 Bakınız Rosanna Keefe and Peter Smith, eds., Vagueness. A Reader, MIT Press, Camb-
ridge 1966.
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memize imkan tanır: belirsizlik ve sınırda olma halinden arındırma 
çalışması kavrayışımızı kesinlik kazandırmayacak, aksine bu imkanı 
tamamen ortadan kaldıracaktır.

Ne kaçınılmaz ne de istisnai, biçem fazlasıyla karşılaştırmalı 
bir durum olarak belirir: belli bir amaç için gerekli değildir (bu du-
rum biçemin işlevsel bir tanımına davetiye çıkarır) ama diğer bütün 
durumlardan daha iyi bir şekilde amaca ulaşılmasına imkan sağlar. 
Öngörülmemiş bütün tesadüflere tabi olan biçem gerçekte asla açığa 
çıkmak zorunda değil. Açığa çıktığı durumlarda ise hemen sıradan 
ve tanınabilir bir hale bürünür: bir yazarı, roman türünü ya da ede-
bi bir akımı en kesin ve açık şekilde ayırır. Buradaki kesin kategori 
yazar gibi görünüyor: bu nitelik “Sayısal Biçimcilik’’te (sf. 13-15) açı-
ğa çıkmıştı ve son kısımlarda Defoe ve Eliot’ın oynadığı rollerle bu 
incelemede de bir kez daha su yüzüne çıktı. Yine de yazar ve roman 
türü arasındaki ilişki daha önceki kitapçıklarda ıskaladığımız bir 
şeyi açığa çıkardı: Eliot’ın kipler ve süreklilerle yaptığı şey ya da anla-
tı ve yorum uyuşumu Bildungroman’ın mantığıyla çelişmez (“Sayısal 
Biçimcilik’’te yazığımız gibi yazara karşı roman türü). Onun yerine, 
belli bir ikna edicilikle merkez noktasını ifade eder (roman türünün 
en yüksek cisimleşmiş hali olarak yazar). Eğer her Bildungroman 
bir gencin hayatını konu alıp belirgin bir metinsel seviyede, yetişkin 
bir anlatıcı sesiyle bu hayatı ayrıntılı bir şekilde açıklıyorsa, Middle-
march iki düzlemin doğrudan karşılaşmasıyla açığa çıkan kıvılcımı 
göstermiştir. Eliot’ın cümlesi, iki ayrı türsel “özellikleri’’ bir yapıya 
dönüştürmüştür. 

Sadece işlevsel ve gerekli olanı aşarak bir kümeleme süreci ola-
rak biçem. Kümelemenin kaynağı olarak birbirine komşu olasılılk ve 
tarihsel ufkunda yazar/tür diyalektiği. Peki ya cümle? Cümle ölçe-
ğinde başka bir ölçekte meydana gelemeyecek bir şey vuku bulmuş 
muydu? Biçemsel olarak incelenmil diğer öğelerle karşılaştırıldığın-
da, cümlenin kısalığı cümle ölçeğini dört dörtlük metinsel yoğun-
laşma aracı kılmıştı: bir metnin başat anlamını alıp onu unutulmaz 
bir şekilde özetlemek. Bu sadece kısalıkla alakalı değildi. Eliot’ın 
yorumlarının “bilgeliği’’ ilgi cümleciğiyle aktarılıp anlatı ifadelerine 
pürüzsüzce karıştığında anlatılagelen hikayeden “doğallıkla’’ Eliot’ın 
inandığı değerler açığa çıkıyor gibidir. Robinson’un “sonsuza dek 
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yinelenen’’ eylemi Defoe’nun NFC-IC-NFC cümleleri - “Having 
mastered this difficulty, and empowered  a world of time about it, 
I bestirred myself to see, if possible, how to supply two wants” [Bu 
güçlüğün de üstesinden geldikten ve saatler harcadıktan sonra, eğer 
mümkünse iki ihtiyacı nasıl karşılayabilirim sorusuna cevap aramak 
maksadıyla kendi kendimi teşvik ettim] aracılığıyla ifade edildiğin-
de, burjuva iş ahlakı romanın dilbilgisine işler ve bunu sağlamlaş-
tırır. Verilen mesaj iki kat etkili bir hale gelir çünkü sadece belli bir 
ifade olarak değil, tekrar edilebilir dilbilgisel bir pratik olarak açığa 
çıkmıştır. Bordieu:

Yapılanmış yapılar yapılayan yapılar olarak işlev görme eğili-
mindeydi. Yani yapılanmış yapılar, pratiklerin ve temsillerin üretimi 
ve yapılandırılmasının ilkeleri olarak, ki bu ilkeler kurallara boyun 
eğmeyerek yansız bir şekilde “düzenlenebilir” ve “düzenli’’ olabilir, 
hedefe doğru bilinçli bir eğilim göstermeksizin ya da açık açık bu 
hedeflere varmak için gereken ustalığı sergilemeksizin yansız bir şe-
kilde hedeflerine adapte oldular.18

Farklı fakat birbiriyle uyumlu unsurların yavaş yavaş birikimiy-
le açığa çıkan ve bunu bilinçli olarak hedeflememiş “yapılanmış ya-
pılar’’ okurun zamansallık ya da olasılık ya da ahlaki davranışının 
“pratiğini ve temsilini’’ belirler. Bu biçemin cümle ölçeğinde yapa-
bildiği şeyin ta kendisi: bütün bir yapıyı içerecek kadar geniş, algıla-
nabilecek ve özümsenebilecek kadar küçük. Bu sayede Bordieu’nun 
dediği gibi ifadeyi “düzene sokabilecek’’tir. Diğer bir değişle, görü-
nüş (habitus) olarak biçem: dilbilgisi ve edebiyattan ruhsal yapılar ve 
toplumsal etkileşime taşabilen bir şey.

Bu daha kapsamlı, “toplumsal’’ biçem kavramının başlı başı-
na bir incelemeyi hak ettiği sonucuna vardık. Bu kitapçığın başlı-
ca katkısı daha basitti: yan cümleciklerin nasıl bir araya geldiğin-
den yola çıkan birleşim ve kümelenme olarak biçem kavramı. Aslen 
farklı unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan biçem, Gemma 
ve Heuser’ın son tartışmamızda gözlemlediği gibi, bu unsurların bir-
birinden bağımsız bir halde şekillenmesi anlamına da gelir. Ve bir 
bilgisayar programı bu unsurları bir araya getirirek ölçebilir. Bizim 

18 Pierre Bourdieu, Outline of a theory of practice, 1972, Cambridge UP 2012, p. 72.
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biçem tanımımız aynı zamanda bu biçemi arama usulünü de gerek-
tirdi: bu kavramı “faaliyete geçirme’’ olasılığının bir başlangıcıydı. 
Kısmen başarılı faaliyete geçirme etkinliğimizin sebebiyle sık sık 
özelliklerle söz dizim ve anlatı ile söz dizim ve anlambilim arasındaki 
ilişki gibi çarpıcı kalıplarla karşılaşıyorduk. Eleştirel kategorilerimiz 
bunları açıklamakta yetersiz kalıyordu. Kullandığımız programlara 
verdiğimiz talimatlar -söz dizimsel seçimlere göre cümlenin hangi 
unsurlarının değişiklik gösterdiğinin bulunması, örneğin cümle-
nin bağlı bir yan cümleyle başlaması - işe yaramış, elimize sağlam, 
anlaşılır ve iç güdüsel olarak önemli olduğunu hissettiğimiz veriler 
vermişti. O zaman bu verilerle ne yapacağımızı bilememiştik. Bu, 
dijital beşeri bilimlerin en devrimci özelliklerinden biriydi: “dijital’’ 
kavramı “beşeri bilimler’’ kavramını tamamen yeni bir tür problem 
aracılığıyla sınıyordu. 

Ama, Gemma ve Heuser’in belirttiği gibi, programlarımız bi-
çemin açığa çıkmasına ön ayak olan bileşimleri tespit edemeyebilir 
ya da açıklayamayabilirdi: programlarımız sürecin farklı kısımlarını, 
aralarındaki iletişimin önemini tespit edememişti çünkü bunlar ro-
man ve denemenin ani birleşimi, mekan ve duygular ya da geçmiş, 
şimdi ve gelecek gibi söz dizimsel seçimler ile daha geniş ölçekli kül-
türel olgular arasındaki tahmini bağlara dayanıyordu. Bu noktada 
“dijital’’ anlam kazanabilmek için “beşeri bilimler’’e ihtiyaç duyuyor-
du. Girişimin her iki yakası, bu kitapçığa da yansıdığı gibi, birbirini 
tamamlıyordu: 2 ile 4 arasındaki bölümler farklı unsurların ölçüm 
ve ilişkisine ayrılmışken 5 ve 6 numaralı bölümler bulduğumuz mo-
dellerin başka bir düzlemde analiz gerektirdiğine dair gelişen farkın-
dalığa adandı. İncelemenin ikinci kısmında açığa çıkan kavramlar 
olmadan ilk kısımdaki bulguların sonuçları bir anlam ifade etmeye-
cekti. İlk kısmın deneysel içeriği olmadan ikinci kısmın kategorileri 
boş kalacaktı. Ancak ikisinin etkileşimi sonucu eleştirel bilgi açığa 
çıkabildi.

Kavramlar ile ölçüler arası karşılaşma diyebiliriz öyleyse. Tek-
rarlanan araştırmamızın gösterdiği gibi bu karşılaşma kavramların 
ölçüleri ifşa ettiği ve daha fazla ölçünün daha fazla kavramı dola-
yıma soktuğu bir geri bildirim. Biçemi ilk başta cümle düzeyinde 
aramış olmamız ve biçemin açığa çıkışını ölçülebilir bir olguya bağ-
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lamış olmamızda sabit ve taraflı bir şey olsa da ölçü ve kavramın 
birbiriyle ilişkisi dinamik bir süreci tetikledi. Bu süreç esnasında 
sadece yeni bir biçem tanımı değil, biçemsel gelenek içinde önde 
gelen eserlere imza atmış Spitzer ve Auerbach’ın biçem anlayışın-
dan keskin hatlarla ayrılan bir biçem tanım üretmiştik. Spitzer ve 
Auerbach’ın klasikleşmiş eserlerinde -bizim yaptığımız bütün çalış-
malardan daha zengindir bu eserler- biçemin farklı bileşenleri bir 
araya gelme ya da küçük farklılıklarla aynı genel çıkarımı yineleme 
eğilimi gösterir: ama birbirleriyle ilişki içinde değildirler - bu süreç 
sonucu açığa çıkmış özellikler de edinmezler. Karşılaştırılabilir olsa 
da, her iki yaklaşım biçemi farklı ölçeklerde inceler: iç güdüsel ola-
rak tanınabilen etkileriyle cümle ölçeğinde ve paragraf ölçeğinde ya 
da neredeyse görünmez dokunuşlarıyla bir bütün olarak metin ölçe-
ğinde. Bu olgunun (ve kavramın) iki farklı ölçeğini birleştirmek - bu 
noktada yeni bir kitapçık başlayabilir. Ve nihayet elinizdeki kitapçık 
sona erebilir.


