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Yazınsal Çalışmalarda Dijital Yönelimler

Şevket Tüfekçi*

Öz
Son yıllarda bilgisayar teknolojilerinin sunduğu olanaklar, insani bilimleri ve 
yazın alanında yapılan çalışmaları önemli oranda etkilemiştir. Bilgisayar des-
tekli çözümleme yöntemlerinin ortaya koyduğu, insan gücünün ulaşamayacağı 
boyutlardaki çalışmalar ve bunlar aracılığıyla sunulan tablo, grafik, çizelge, ha-
ritalandırılmış veri gibi görsel çıktılar, yazınsal eleştirinin devinimini değiştir-
meye devam etmektedir. Diğer taraftan yazınsal alanda geliştirilen dijital üretim 
olanakları metin, yazar ve okur kavramlarını yeniden tartışmaya açmıştır. Okur, 
hem yazınsal hem eleştirel metinlerin anlamlandırılmasında eleştirmenin ve/
veya yazarın etki alanından kurtulmaya, çok-modlu, çok-disiplinli ve çok-algılı 
ağlar arasında etkin bir şekilde kendi anlamlandırma deneyimini oluşturmaya 
ve kendi metnini kurmaya başlamıştır. Bu bağlamda yazınsal ve eleştirel ça-
lışmaların bilgisayar teknolojileriyle daha sıkı bir işbirliğine sokularak önemli 
yeni gelişmelere olanak sağlanacağı açıktır. Bu çerçevede bizler de çalışmamız-
da, özellikle Amerika ve Avrupa’da gelişen yeni yaklaşımların ülkemizde tanı-
tılmasına öncülük edecek metinlerden birini sunmayı planlıyoruz. Böylelikle, 
Türkiye’de bilgisayar teknolojileri ve yazınsal araştırmaların işbirliği ile gerçek-
leşecek verimli çalışmaların önünü açacak bir tartışma başlatmayı umuyoruz.

Anahtar kelimeler: insani bilimlerde dijital yönelimler, elektronik yazın, de-
neysel yazın, bilgisayımsal çözümleme, eleştirel olasılıklar.
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Digital Trends in Literary Studies

Abstract
The opportunities provided by information technologies in recent years have 
considerably influenced the studies carried out in humanities and literature. 
Studies presented by computer-aided analyzing methods have been changing 
the dynamics of literary criticism by presenting innumerable data and visual 
outputs like tables, charts, graphs and mapped data unavailable to the human 
reader. Furthermore digital production facilities developed in the literary area 
have brought into question concepts like text, author and reader. Readers have 
put aside the critic’s and the author’s influence while interpreting literary and 
critical texts and have begun to actively create their own experience of inferring 
meaning  experience among multimodal, multidisciplinary and multisensory 
networks , thus constructing their own text. In this regard, it is obvious that a 
close cooperation among literary studies, critical studies and information tech-
nologies can facilitate significant developments. In this context, this study in-
tends to present one of the pioneering texts introducing these new approaches 
developed in Europe and in the USA to the researchers of our country. Thus, this 
paper can generate new discussions in order to create productive works with the 
help of cooperation between information technologies and literary studies.

Key Words: digital humanities, electronic literature, experimental literature, 
computational analysis, critical possibilities.

Giriş
Bilgisayar teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan hızlı geliş-

meler, yalnızca değişik araştırma yöntemlerinin ortaya çıkmasında 
değil, aynı zamanda araştırmaların sonucunda elde edilen verilerin 
sunumundaki zengin çeşitlilikte de etkili olmuştur. Verilerin su-
numunda kullanılan çizelgeler, grafikler, haritalandırmalar ve veri 
ağaçları, yazınsal yorumlamanın “soyut bir işlem olmanın ötesinde 
görsel bir deneyim nesnesine dönüşmesine yol açar” (Jones, 2012, 
s.27). Bu çıktılar, metin içerisindeki tüm unsurları oldukları gibi 
görselleştirerek onlara daha kolay erişilmesine, böylece indirgeme-
ci ve öznel yönlendirmelerden kaçınılmasına olanak sağlar. İnsani 
bilimlerde dijital yönelimler çerçevesinde geliştirilen çözümleme 
yöntemleri belirli bir izlek, bakış açısı ve ileti kaygısı sınırlaması taşı-
madan metnin iskeletini ve buna bağlı tüm verileri olduğu gibi gör-
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selleştirerek yeni çalışmaların kullanımına sunup belirli bir görüşü 
dayatmayan yeni okumaların, yeni metinlerin oluşmasını sağlar.

Bilgisayımsal (computational) çözümleme yöntemleriyle ger-
çekleştirilen çalışmaların çıktısının, önceden belirlenebilme olasılığı 
yoktur. Bu alanda yapılacak çalışma için ortaya atılacak tez ve kul-
lanılacak yöntem belirlenmiş olsa da, araştırmacı burada oluşacak 
çıktıları öznel olarak kontrol edemez. Görseller aracılığıyla sergile-
nen çıktılar diğer okurların, araştırmacıların ve eleştirmenlerin kul-
lanımına sunulur. Bu bağlamda eleştirel metinler hazırlanırken, ge-
leneksel yaklaşımlarda “okuma etkinliği üzerinde olan ağırlık görme 
etkinliği üzerinde” (Jones, 2012, s.28) yoğunlaşır.

Donna Haraway (1991) Simians, Cyborgs, and Woman: The Re-
invention of Nature (Maymunsular, Sayborglar ve Kadın: Doğanın 
Yeniden İcadı) isimli çalışmasında, geleneksel Batı düşüncesinin, 
dünyanın anlamını oluştururken onu kültürel olarak belirli sınıflara 
ve sıradüzenlere böldüğünden bahseder. Haraway’e göre geleneksel 
çalışmalarda ortaya atılan tez ve belirlenen yöntemin yanında özet, 
sonuç gibi sınırlayıcı düzenlemeler, eleştirel metni kültürel sınıf-
landırma ve sıradüzenleme etkinlikleri aracılığıyla indirger ve öz-
nelleştirir. Oysa birbiriyle ilişkilendirilmiş haritalandırmalar, çizel-
geler, grafikler ve görsel ağaçlandırmalarla sunulan veriler Mikhail 
Bakhtin’in (1999) deyimiyle birbiriyle “söyleşir”. Bu çıktılar üzerinde 
farklı disiplinler, modlar1, görüşler iç içedir. Burada farklı bilim dal-
larının sınırları belirginliklerini kaybeder ve sınırlar arası geçirgen-
lik en üst aşamaya ulaşır. Böylece dijital çözümleme yöntemlerinin 
okuru, araştırmacısı, eleştirmeni de özerkleşir. O, hiç kimsenin ve 
görüşün güdümü altına girmeden, görsel araçlarla kurulmuş veri 
ağları arasında kendi deneyimiyle bağlantılar kurar, yeni çıkarımlar 
oluştur ve kendi eleştirel metnini kurar. Tüm bunların sonucunda 
öğrenci, araştırmacı, okur, eleştirmen ve yazar arasında kültürel uz-
laşımlarla oluşturulan sıradüzensel ilişkiler önemini kaybeder.

Yazınsal eleştiri alanında gerçekleşen tüm bu bilgisayar merkez-
li gelişmeler benzer bir şekilde sanatsal üretim olanakları üzerinde 
de görülür. Yukarıda kısaca açıklanan eleştirel metin özelliklerinin 

1 İletişimdeki gösterge sistemlerinin her biri. Daha geniş bilgi için bakınız: Şevket Tüfekçi 
(2014). “Çok-modlu Eleştiri Yöntemi ile Bir Karma-metin Okuması: Bize Kuşdili Öğre-
tildi.”
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çoğu, dijital yazın ürünlerinin de özellikleridir. Yüzyıllardır belirli 
dönemlerde gelişen yazınsal akımlarda olduğu gibi günümüz bilgi-
sayar çağında gelişen eleştiri ve üretim çalışmaları paralel bir seyir 
izler. Nitekim yeni oluşan akım, bir taraftan eskiler üzerinde gerçek-
leştirdiği incelemelerle eleştirel bir tutum takınırken diğer taraftan 
kendi paradigmalarını üretir. Bu yaklaşım insani bilimlerde dijital 
yönelimler üzerine yazılmış temel kaynak kitaplar sayılan A Com-
panion to Digital Humanities (Schreibman vd., 2004) (İnsani Bilim-
lerde Dijital Yönelimler Elkitabı) ve A Companion to Digital Literary 
Studies (Schreibmen and Siemens, 2008) (Dijital Yazınsal Çalışmalar 
Elkitabı) üzerinde de kendisini hissettirir. 

 Günümüzde bilgisayar teknolojileri, sanatçılara eserlerini yeni 
bir ortamın sunduğu zengin olanaklarla yaratma imkanı tanırken 
aynı zamanda eleştirel alanın ortaya attığı yeni kavramların bu eser-
lerde uygulanmasını sağlar. İnsani bilimlerde dijital yönelimler ta-
rafından gerçekleştirilen çalışmalarla paralel giden sanatsal ürünler 
dijital ortamda okurun/kullanıcının karşısına çoğunlukla deneysel 
elektronik yazın (sanat) eserleri olarak çıkar. Bilgisayar destekli söz 
konusu eleştiri yöntemleri ve dijital sanat eserleri geleneksel yön-
temlerdeki akımlar gibi birbirinin tam karşılığı olmasa da, bu ikisi 
beslendikleri üretim araçları ve kuramsal kaynaklar yönünden bir-
birleriyle çok yakın ilişki ve etkileşim içindedirler. Dolayısıyla bu 
çalışmada, son zamanlarda kültürel alanda bir ivmelenme oluşturan 
bilgisayar destekli eleştiri yöntemleri ve sanatsal üretim olanakları-
nın birlikte ele alınması uygun görülmüştür. Böylece çalışmada or-
taya atılan, bilgisayar destekli sanatsal ve eleştirel çalışmaların ge-
leneksel yöntemlerle sıkı bir iletişim ve etkileşim kurarak kültürel 
alanda daha etkili, verimli ve yaratıcı çalışmaların önünü açacağı 
tezi daha bütünlüklü bir şekilde savunulabilecektir.

İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler
Son zamanlarda dünyanın birçok yerinde ağırlıklı olarak insa-

ni bilimlerde dijital yönelimler (digital humanities) olarak adlan-
dırılan disiplin, gelişim tarihi boyunca çok farklı isimlerle anılır: 
insani bilimler bilgisayımı (humanities computing), insani bilimler 
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bilişimi (humanist informatics), yazınsal bilgisayım (literary com-
puting), dilbilimsel bilgisayım (linguistic computing), insani bi-
limlerde dijital kaynaklar (digital resources in the humanities) vb. 
İsim konusunda karşılaşılan bu karmaşa önemli ölçüde, bilgisayar 
teknolojilerinin insani bilimler alanına sonradan girmesi ve burada 
yardımcı bir yöntem olarak kullanılmasından kaynaklanır. Matthew 
G. Kirshenbaum (2010), son zamanlarda insani bilimlerde dijital yö-
nelimler teriminin geniş bir kitle tarafından onaylanmasını sağlayan 
önemli gelişmelerin başında “Blackwell’in A Companion to Digital 
Humanities (İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler Elkitabı) eserinin 
yayımlanması ve The Alliance of Digital Humanities Organizations, 
ADHO’nun (İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler Örgütleri Birliği) 
kurulması gelir” (s.57) der.

Susan Hockey’e göre (2004), internetin bulunuşuyla birlikte şe-
killenen insani bilimlerde dijital yönelimler, 60’lı yıllarda “gelenek-
sel insani bilimlerden ayrı olarak düşünülmez” (Terras, 2013, s.3). 
O yıllarda, (fen) bilimlerinin dışında kalan müzik, görsel sanatlar, 
felsefe, toplumbilim, dilbilim, yazın gibi alanlarda bilgisayar destekli 
yöntemler kullanılır. Ancak söz konusu insani bilim dalları, bilgisa-
yar teknolojilerini kendi çalışma alanları içerisinde bir destek birimi, 
kullanılması gereken bir araç (matematikteki hesap makinesi gibi) 
olarak görür. Dolayısıyla bu bakış açısı ve özellik, insani bilimlerde 
dijital yönelimlerin diğer insani bilimlerden ayrı bir bilim dalı olarak 
gelişmesine engel olur. Günümüzde benzer bir akıl yürütme, onun 
ana akım insani bilimler içerisinde geri planda kalmasına neden 
olur. Terras (2013) çalışmasında, bu yaklaşımı destekleyen farklı gö-
rüşlere yer verir. Bunlar arasında insani bilimlerde dijital yönelimle-
rin “varoluşsal değil sosyal bir kategori” olduğu, bunun bir “kurma 
değil paylaşma” etkinliği olduğu ve insani bilimlerde dijital yönelim-
lerin kendini bilim olarak diğer insani bilimlerden ayıracak “yeterli 
kuramsal altyapı” üretemediği yer alır (s.5).

Lou Burnard, bu tartışmalara bilimsel bir disiplinin ne oldu-
ğunu tanımlayarak başlar. “Benim açımdan bilimsel bir disiplin en 
iyi şekilde, bilimi oluşturan çeşitli etkinliklerin kurumsallaşmış bir 
altbölümü olarak tanımlanır,” der (Burnard, ty.). Ona göre bilim dalı, 
Jean François Lyotard’ın (1984) Postmodern Condition: A Rapport 
On Knowledge (Postmodern Durum: Bilgi üzerine Bir Rapor) isimli 
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çalışmasında belirttiği gibi, sosyal bir uzlaşımdan öte bir şey değil-
dir. Burnard, uzlaşıma varma yetkesini elinde bulunduran bu toplu-
lukları “ekip”, “birlik”, “sosyal ağ” ve “ilgi-gurubu” (Burnard, ty.) gibi 
terimlerle betimler. Diğer bir ifadeyle Burnard için insani bilimlerde 
dijital yönelimler öteki bilim dalları gibi kendi başına bir bilim dalı-
dır; “disiplinlerarasıdır”; “yöntemsel odaklanma” barındırır; “sosyal 
bir gerekliliktir” ve “tarihi temellere” sahiptir (Burnard, ty.)

İnsani bilimlerde dijital yönelimler disiplinlerarasıdır. Çünkü 
onunla birlikte gelen bilgisayar teknolojileri kültürel alanda oluştu-
rulan ürünler arasında bir söyleşim alanı oluşturur. Yaşamın farklı 
alanlarında üretilmiş görsel, işitsel, dilsel vb. özellikler barındıran 
eserler aynı ortamda bir araya gelir. Böylece farklılıkların birlikte 
sunulduğu yeni bir disiplinlerarası bütün oluşur. İnsani bilimlerde 
dijital yönelimlerin yöntemsel odaklanışı “sonuçlara önem verme-
sinden ve içgözlemsel yaklaşımların ötesinde görgül yaklaşımları 
onaylamasından” (Burnard, ty.) kaynaklanır. Bilgisayar teknolo-
jilerinin insanlığa sağladığı “hız, doğruluk, sınırsız bellek kullanı-
mı, bütünsel görselleştirme ve tüm bunlara anlık erişim” (Rommel, 
2004) olanakları, insani bilimlerde dijital yönelimlerin yöntemsel 
temellerini güçlendirir. Bu alanın sosyal bir gereklilik olması, bilgi-
sayar teknolojilerinin sosyal yaşamı kolaylaştıran olanakları barın-
dıran bir ortam sunmasından kaynaklanır. Bu çerçevede, iletişimin 
yaygınlaşması ve günlük hayatın bir parçası olması, her türlü görsel, 
işitsel ve dilsel iletişimle coğrafi sınırlılıkların ortadan kaldırılması, 
bilimsel çalışmaların tüm dünyada bilim insanları ve araştırmacılar 
tarafından anlık erişilebilirliği, dil öğretimi başta olmak üzere diğer 
bilgisayar destekli öğretim etkinlikleri bu alanın günümüzde top-
lumsal bir gereksinim olduğunun işaretleri arasındadır. Bilgisayar 
teknolojilerinin ortaya çıktığı günden bugüne, diğer alanlara olan 
katkısı ve bu bilim dalları ile arasındaki etkileşim ise bu bilim dalı-
nın tarihi kökenlerini oluştur.

Tüm bu bilgiler ışığında insani bilimlerde dijital yönelimler 
Burnard’ın bakış açısından ayrı bir bilim dalı olarak kültüre ve do-
layısıyla ana akım insani bilimler çalışmalarına birçok yenilik ve 
yararlılık sunar. Bu yenilik ve yararlılıklar arasında iletişim ve an-
lık erişim başta gelir. Bilişim teknolojileri doğanın ortaya çıkardığı 
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coğrafi kısıtlılıkları ve kültürün sonucu oluşan toplumlar arası sı-
nırları ortadan kaldırır. İnsanı Marshall McLuhan’ın (1994) “Küresel 
Köy”ünün bir yurttaşı yapar. Bilimsel alanda yapılan çalışmaların 
gözler önünde gerçekleştirilmesini, farklı toplumlarda çalışan bilim 
insanlarının yeni gelişmelerden anında haberdar olmasını, evrensel 
ölçekte bilimsel ve kültürel gelişmenin her yerde aynı anda var olma-
sını ve ona her yerden aynı anda katkı sağlanmasını olanaklı kılar.

Söz konusu tüm bu iletişim ağının daha etkili kullanılabilmesi 
için gerekli olan (yabancı) dil eğitimi ve edinimi olgusu da bilgisayarlı 
teknolojiler aracılığıyla farklı bir seviyeye taşınır. Yüzyıllardır bu alan-
da yapılan yorucu ve zaman alıcı çalışmaların, öğretimdeki kişi (öğ-
renci-öğretmen), yer ve zaman gibi sınırlılıkların birçoğunu gidererek 
kendi kendine öğrenimin ve öğrenmede özerkliğin yeni bir boyut ka-
zanmasını sağlar. Yeni çok disiplinli araçlar sayesinde dil öğrenimini 
kolaylaştırır ve öğrenimin değerlendirilmesini nesnelleştirir.

Bilgisayar teknolojileri kültürel olgu ve ürünlere anlık erişim 
sağlar. Böylece coğrafi sınırlılıklar ortadan kalkar, zaman verimli bir 
şekilde kullanılır ve ekonomik olanaksızlıklar en alt seviyelere in-
dirilir. Günümüzde gerçekleştirilen çevrimiçi akademik toplantılar, 
görsel sanat sergileri, müze “gezileri” zaman ve uzam kavramlarına 
yeni bir boyut kazandırır. Zaman yolculuğu belirli bir düzlemde ger-
çekleşmiş olur. Dijital ortama aktarılmış milyonlarca basılı eser ve 
araştırma sonucu, bilgisayar teknolojileri ile üretilmiş ya da bu tek-
nolojiden önce/ayrı “üretilmiş kültürel eserler, evrensel bir ortamda 
tanımlanması, dağıtılması ve çözümlenmesi” (Burnard, ty.) için son 
kullanıcılara sunulur.

İnsani bilimlerde dijital yönelimler, yazın ve metin olguları üze-
rinde yeni bakış açıları geliştirir ve farklı kullanım alanları oluşturur. 
Daha önce Roland Barthes (2002), Michel Foucault (2005), Jacques 
Derrida (1997) gibi düşünürlerin ortaya attığı ya da yeni bir bağlam-
da irdeleyerek geliştirdiği “metin”, “yazar”, “okur”, “yazın”, “dil”, “bi-
lim” gibi kavramları yeniden sorgulayarak yeni bir yazınsal söylem 
ve yöntemsel üst-söylem oluşturur. Böylelikle yazın alanına, bugüne 
kadar görülmemiş ancak dilbilim, Rus biçimciliği, yapısalcılık ve 
post-yapısalcılık çalışmalarında temelleri atılmış yepyeni bir bakış 
açısı kazandırır.



98

Şevket Tüfekçi

monograf 2015/4

Geleneksel Yazın Anlayışına Eleştirel Bir Bakış
Franco Moretti (2000), 1845 tarihli bir katalogdan kitap baş-

lıkları alarak açtığı “The Slaughterhouse of Literature” (Edebiyatın 
Mezbahası) isimli yazısının ikinci paragrafında, artık bu başlık-
lardan birkaç tanesi dışında hiçbirinden söz edilmediğini belirtir 
(s.207). Uzlaşım, bu eserleri yazın tarihinin dışında bırakmıştır. 

Moretti (2000), “eğer on dokuzuncu yüzyılda uzlaşımsal olarak 
[değerli görülen] iki yüz roman belirlenirse, bu [o yüzyılda] basılmış 
tüm romanların yalnızca yaklaşık %0.5’ini oluşturur” der (s.207). 
Peki ya bu yüzyılda üretilen geri kalan %99.5’lik dilime ne olmuştur? 
Böyle bir durumda gerçek yazın tarihinden bahsedilebilir mi? Genel 
uzlaşım, üretilen eserlerin sadece %0.5’ini ana akım yazın tarihinin 
içine eklemler. Michel Foucault’nun (2002) Archeology of Knowled-
ge (Bilginin Arkeolojisi) isimli çalışmasında belirttiği gibi “kenarda 
kalmışlar” söz konusu uzlaşımın içerisinde kendisine yer edinemez.

Moretti, artık isimleri bile anımsanmayan eserleri, Margaret 
Cohen’den ödünç aldığı büyük okunmamış (great unread) terimiyle 
adlandırır (s.208). Ona göre yazın tarihinin, okunmuşların ve bü-
yük okunmamışın toplamından oluşması gerekir. Diğer bir ifadeyle, 
üzerinde büyük eser oldukları konusunda toplumsal ve bilimsel ola-
rak uzlaşılanlar ve uzlaşılmayanlar yeni yazın tarihinin bütüncesini 
birlikte oluşturmalıdır. Ancak iki yüz kitabın bile çok zor okunarak 
üzerine çözümlemeler ve yorumlamalar yapılabildiği bir çağda “yir-
mi bin” (Moretti, 2000, s.208) kitap nasıl okunacak, sınıflandırıla-
cak, değerlendirilecek, eleştirilecek, yorumlanacak, çözümlenecek 
ve yeni kurulan yazın tarihine eklemlenecektir? Moretti (2000) bu 
sorunun farkındadır ve çözümünü, geciktirmeden söz konusu yazı-
sında belirtir; “Daha geniş bir yazın tarihi farklı beceriler gerektirir: 
örnekleme, istatistik, dizilerle çalışma, başlıklar, bağlamlı dizin, açı-
lışlar – ve belki de bu yazıda bahse[deceği] ‘ağaçlar’ (s.208).

Moretti çalışmasında, Conan Doyle’un uzlaşımın düzgün çalış-
madığını gösterme noktasında çok iyi bir örnek olduğundan bahse-
der. Doyle “toplumsal olarak, anında uzlaşımın doruk noktalarına 
ulaşırken, bilimsel çerçevede benzer bir uzlaşım onu ancak yüz yıl 
sonra” (Moretti, 2000, s.209) kucaklayacaktır. Öyleyse uzlaşımı be-
lirleyen toplum, yani pazardır diyebiliriz. Fakat bu nasıl gerçekleşir?
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“Az sayıda kitap, [genel uzlaşım içerisinde] çok büyük bir yer 
kaplar” (Moretti, 2000, s.211). İşte bu, uzlaşımsal akıl yürütmenin 
çarpıklığını gösteren şeydir. Moretti (2000) “Birkaç yazar, tam ola-
rak [zamanın genel kabul görmüş] türün bütünü gibi davranır” der 
(s.215).

Moretti çalışmasında zamanın eğilimlerini tablolar ve veri 
ağaçlarıyla görselleştirerek verir. Bunlara göre bazı eserler yazıldık-
ları yıllarda yazınsal genel uzlaşım tarafından önemli yerlere getiri-
lirlerken söz konusu uzlaşımsal eğilim yavaş yavaş seçici davranma-
ya, bunlardan bazılarını ileriki yıllara taşımaya bazılarını ise yazın 
tarihinin karanlık sayfalarına terk etmeye başlar (2000, s.221).

Yeni bir yazın tarihi hazırlanırken büyük okunmamıştan eserler 
seçilip incelenmesi gerekir. “Ancak, eğer bu [uzlaşımsal yazın tarihi-
nin çözümleme yöntemleri] yaklaşım uzlaşımsal olmayan yazınsal 
eserleri incelemek için genelleştirilirse o zaman burada bir sorun 
oluşur” (Moretti, 2000, s.226). Günümüze kadar zaten söz konusu 
bu araştırma ve inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Bunun doğal bir 
sonucu olarak elimizde uzlaşımsal yazın tarihinin bize sundukları 
vardır. Şimdi aynı yöntemlerin onlar üzerinde yeniden uygulanma-
sı, onların uzlaşım süreci içerisinde aşamadıkları engellerle bir kez 
daha karşı karşıya bırakılması anlamına gelir. Genel uzlaşım tarafın-
dan onaylanmamış söz konusu eserler “ne kadar iyi olursa olsunlar, 
biz onların sadece diğerine göre daha aşağı olan [üzerinde uzlaşıl-
mayan] özelliklerini arıyor oluruz” (Moretti, 2000, s.226). Diğer bir 
ifadeyle, yazın tarihini eğer uzlaşım belirliyorsa ve uzlaşımın dışında 
kalanlar bu uzlaşımsal tarih içerisinde geliştirilen yöntemlere göre 
inceleniyorsa onlar hiçbir zaman olmaları gereken yere ulaşamazlar.

Foucault’nun (2002) kenarda kalmışları ortaya çıkarmak için 
yaptığı gibi Moretti’nin, “arkeolojik” bir inceleme yöntemine ihtiyacı 
vardır. Moretti bu noktada daha önce sözünü ettiği (tree) veri ağaçla-
rı kavramına geri döner. Moretti’ye göre buradaki veri ağacının yara-
rı, onun “yazın tarihinin içini deşen, böylece seçilebilecek olan (ama 
seçilmemiş) diğer birçok dal arasından, Avrupa okurunun, nasıl sa-
dece bir tanesini (Canon Doyle üzerinde uzlaşım) izlenecek yol ola-
rak seçtiğini gösteren bir yöntem” olduğudur (Moretti, 2000, s.227). 
Diğer bir ifadeyle veri ağacının gösterdiği, eğer diğer dallar seçilsey-
di yazın tarihinin bugün çok farklı bir durumda olma olasılığıdır.
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Yakın Okuma, Uzak Okuma, Okuma-ma
Moretti (2000) yukarıda sözü geçen yazısında, yeni bir yazın ta-

rihi için farklı yöntem ve teknikler geliştirilmesi gerektiğini belirtir. 
Yazın tarihinin kenara atılmışlarını topladığımızda, “büyük okun-
mamış” bugün on milyonlarca kitabı gösterir. Dolayısıyla günümüz 
şartlarında söz konusu milyonlarca kitabı okuyup, değerlendirip, in-
celeyip çözümleyerek yeniden yazın tarihinin içerisine katabilmek 
için geleneksel yazın araştırmacılarının kullandığı yakın okuma tek-
nikleri yeterli olmayacaktır.

Kathryn Schulz (2011) “What is Distant Reading?” (Uzak Oku-
ma Nedir?) isimli yazısında, üretilen milyonlarca kitap ile ne yapıla-
cak sorusunu sorar ve Moretti’nin bu soruyu “onları okumayın” diye 
cevapladığını belirtir. Onlar okunmamalıdır. Aslında okunamaz. 
Daha doğrusu bilinen kabul görmüş anlamda yakın okuma teknik-
leriyle okunamaz. Moretti (2013) onların uzak okuma (distant rea-
ding) yöntemiyle okunmasını önerir. Moretti’nin sözünü ettiği uzak 
okumada, “yazın [eleştirisi] anlayışında [seçilmiş] belirli metinler 
üzerinde değil, büyük miktarda veriyi bir araya toplayarak bunlar 
üzerinde çalışılması” (Schulz, 2011) yatar. Okunan seçili bütünce ya-
zın tarihini anlamak ve tarih boyunca gelişen yordamları kavramak 
için yetersizdir. O halde yazınsal süreçleri daha iyi anlayıp yorumla-
yabilmek uzak okuma yöntemlerine ağırlık verilmesi gerekir.

Matthew Jockers (2013) bu konuda önemli açıklamalar yapar. 
Bilimin özellikle son yıllarda çok büyük miktarda veri ile karşı kar-
şıya kaldığını belirtir. Bu durum karşısında doğal olarak söz konusu 
veriyi incelemek ve onun üzerinde araştırma ve çözümleme yapmak 
için bilim kendi yöntemlerini de eş doğrultuda geliştirir. Bu nokta-
da yazın araştırmacıları da benzer bir yöntem kullanmalıdır. Yakın 
okuma teknikleri sanal ortama aktarılan milyonlarca kitabı ince-
lemede uygulanabilir değildir. Karşı karşıya olunan sayılamayacak 
kadar çok veri, yazın tarihini yeniden yazmada yakın okumayı kulla-
nışsız kılar. Bu nedenle Moretti (2013), yazın araştırmacısının uzak 
okuma tekniklerini kullanmasını önerir. Bu bağlamda çok sayıdaki 
veriyi çözümlemede bilgisayar destekli çözümleme teknikleri tercih 
edilmelidir.
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Matthew G. Kirschenbaum (2007), “The Remaking of Reading: 
Data Mining and the Digital Humanities” (Yeniden Okuma: Veri 
Madenciliği ve İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler) isimli yazısında 
üç farklı tür okumadan bahseder: yakın okuma (close reading), uzak 
okuma (distant reading) ve okuma-ma (not-reading). Geleneksel ça-
lışmalardan tanıdığımız yakın okumanın karşısında, bilgisayar tek-
nolojileri kullanılarak gerçekleştirilen Moretti’nin (2013) öne sürdü-
ğü uzak okuma teknikleri vardır. Kirschenbaum bunların yanında 
yeni bir kavram ortaya atar: “okuma-ma”. Aslında okuma-ma genel 
çerçeveden bakıldığında uzak okumadan farklı seçenekler sunmaz. 
Okuma-ma ile vurgulanan, incelenen bütüncedeki tüm gerekli un-
surlara yakın okumaya başvurmadan ulaşabilme olanağıdır.

İnsani bilimci her zaman okur. Fakat o yöneldiği farklı bilim 
dallarına ve örneklemini oluşturan kaynak kitapların türüne göre 
farklı okuma teknikleri geliştirir. Kimse bir romanı şiiri okuduğu 
gibi okumaz. Aynı şekilde ikincil kaynaklar hiçbir zaman birincil 
kaynakların okunduğu gibi okunmaz. Bu bağlamda insani bilimler-
de dijital yönelimlerin öne sürdüğü yeni tekniklerin de incelenmesi 
gerekir.

Kirschenbaum (2007), Martin Mueller’den yaptığı bir alıntıda 
onun, dünyada milyonlarca okunacak kitap varken ve onları oku-
yacak sınırlı sayıda bilim insanının yakın okumayla bunu gerçek-
leştirecek zamanı yokken insani bilimci için “okuma etkinliğinin 
nasıl gerçekleştirileceğini bilmek kadar okuma-ma etkinliğinin na-
sıl gerçekleştirileceğini bilmek de önemlidir” dediğini belirtir. Ör-
nekleminde çok fazla eser bulunmayan çalışmalarda, göz gezdirme, 
tarama gibi birtakım tekniklerin kullanıldığı doğrudur. Söz konusu 
teknikler belirli çalışmalar için güncelliğini korumaktadır. Ancak 
bunlar “gerekli ve anlamlı olan tek okuma biçimi değildir” (Kirs-
chenbaum, 2007). Çağdaş sanatların müzik, resim, yazın gibi önemli 
alanlarında araştırmalar yapan insani bilimlerde dijital yönelimle-
rin, çok uzun olmasa da bu alanda etkili yöntem ve teknikleri geliş-
tirebilecek bir tarihi olduğu düşünülmektedir. Biçem araştırmaları 
(stylistics), istatistik biçem çözümlemeleri (stylometrics), yazar ve 
yazar cinsiyeti belirleme çalışmaları (author contribution / categori-
zing author gender) vb. bunların en sık kullanılanlarıdır.
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Kültürel Çatışmalardan Uyumlu Çalışmalara
Ana akım yazın çalışmalarına insani bilimlerde dijital yönelim-

lerin getirdiği yeniliklerin girmesi sancılı bir süreci gösterir. Thomas 
Rommel (2004) “Literary Studies” (Yazınsal Çalışmalar) isimli çalış-
masında bu çekişmeyi yazınsal metin üretiminin başlangıcına kadar 
götürür. Yazınsal uzlaşımın, yazılı eserlerin ortaya çıkmasıyla baş-
ladığını söyleyen Rommel (2004), “hemen ardından metin çözüm-
lemesinde niceliksel ve niteliksel yöntemlerin uygulanmaya baş-
landığını” belirtir. “Yüzyıllar boyunca daha çok, öznel yordamlarla 
çözümlemeler yapan yazın araştırmacıları, deneysel kanıt olgusunu 
olumlamaz.” İlk olarak “1960–1970 yılları arasında gerçekleştirilen 
bilgisayar destekli çalışmalar” (Rommel, 2004) biçem çalışmalarında 
önemli sonuçlar verse de bu çalışmalar ana akım yazın tarafından 
kabul görmez.

Raymond Siemens (2002), “A New Computer-assisted Literary 
Criticism?” (Yeni Bir Bilgisayar Destekli Yazınsal Çözümleme?) 
isimli çalışmasında John Smith’in iki alanın ortaklaşa çalışabilece-
ği konusunda ilk kez görüş bildirenlerin başında geldiğini belirtir 
(s.259). Smith (1981), Computers and Literary Theory (Bilgisayarlar 
ve Yazın Kuramı) adlı eserinde bilgisayarın yapısını ve metinleri ele 
alma biçimlerini inceler. Söz konusu incelemelerin sonuçlarını bi-
çimci, yapısalcı ve göstergebilim okullarının çalışmalarıyla karşılaş-
tırarak bilgisayar destekli çözümleme yöntemlerinin ana akım ya-
zın kuramlarının içerisine nasıl eklemlenebileceğini tartışır. Smith 
(1981), bu birleşmeden kaynaklanacak dört önemli gelişmeden söz 
eder: ilk olarak “bir eleştiri biliminin [yazınsal sözbilimsel kanıtlama 
ve yorumsamanın ötesinde] gerçekleşmesi”; ikinci olarak “gelişen 
eleştirel teoriyi merkeze alan zenginleştirilmiş bir göstergebilimin” 
oluşturulması; üçüncü olarak “yazınsal kanıt” algısının değişmesi ve 
son olarak “uzmanlık eğitim programlarının” geliştirilmesi (s.4).

Smith (1981) çalışmasında “eğer biçimci ve yapısalcı kuramlar, 
hızlı bir şekilde gelişen bilgisayımsal eleştiri yöntemleriyle birleş-
tirilebilirse ortaya kapsamlı bir ürün yelpazesi” çıkacağını belirtir 
(s.1). Bunlardan birinin dilbilim alanında yaşandığını söyler. Bilgi-
sayar destekli çalışmaların gelişmesiyle 1950’li yıllarda insan gücüyle 
gerçekleştirilen dilbilim çalışmaları değişmiş “çalışmaların merkezi 
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MIT’ye kaymıştır” (Smith, 1981, s.4). Böylece dilbilim geleneksel in-
sani bilimler çalışma alanından insani bilimlerde dijital yönelimler 
alanına kayarak bilimsel (matematik, istatistik vb.) bir alana dönüş-
müştür.

Stephen Ramsay (2007), yazınsal çalışmalar ve bilgisayar des-
tekli çalışmaların sanıldığı gibi birbirine zıt kutuplarda olmadığını 
düşünen insani bilimcilerdendir. Ramsay (2007), algoritmik eleş-
tiri üzerine yaptığı çalışmalarda iki disiplinin birbirinin karşısında 
değil, birlikte çalışması gerektiğini vurgular. Bilgisayar destekli ça-
lışmalar eskisinin yerini almayacak, onu bir ileriki aşamaya taşıya-
caktır. Ramsay’e göre, tek başına ele alındığında ikisinin de sakıncalı 
yönleri vardır. Örneğin “Algorithmic Criticism” (Algoritmik Eleşti-
ri) isimli çalışmasında Ramsay (2007), incelemek için bir “okuma et-
kinliği gerçekleştirmeye çaba gösteren eleştirmen, aslında [o] metni 
değil, metin içerisinden verilerin [cümlelerin] değiştirilerek yeniden 
yazıldığı, genişletildiği, [bazılarının] seçildiği, kesilerek alındığı ve 
[belli bir bağlama] uyumlulaştırılarak kurgulandığı yeni bir metni 
inceler” der (s.490). Ramsay (2007), tüm bunların yanında “eleştirel 
yöntemin bu başlıca özelliğinin, yalnızca ‘yakın okuma’ etkinliğinde 
değil, aynı zamanda birçok önemli izleksel içerik yorumlama çalış-
masında da belirgin” olarak kullanıldığını söyler (s.490).

“Bilgisayımsal yöntemler, sözbilimin geleneksel sınırlarını aş-
mak isteyen yazın eleştirmeni için bir katkı sağlama aracıdır ve onlar 
veri destekli bilimler alanına uyumlu kanıtlar sağlar” (Sinclair, 2003, 
s.175). Araştırmacıların bu çalışmaları birçok yeniliğe izin veren öz-
gürleştirici gelişmeler olarak karşılaması gerektiğini savunan Ram-
say (2003), “Towards an Algorithmic Criticism” (Algoritmik Eleşti-
riye Doğru) isimli çalışmasında, algoritmik eleştiri yönteminin “ana 
akım [eleştirel yöntemlerin] içerisine eklemlenmesinin, herkesin ya-
rarına olacak görüşlerin daha geniş bir insani bilimciler topluluğuyla 
iletişime geçmesi için yeni bir yol” olacağının altını çizer (s.173).

Thomas Rommel (2004) “Literary Studies” (Yazınsal Çalışma-
lar) isimli çalışmasında “bilgisayarın yazınsal çalışmalarda eleştir-
menin belleğini elektronik olarak” güçlendirdiğini belirtir. Böylece 
eleştirmen, ele aldığı metnin ne kadar uzun, çalışması gereken bü-
tüncenin ne kadar çok olduğuna bakmaksızın ve geleneksel insan 
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kaynaklı yanılgıların büyük oranda aşıldığını bildiği güvenle çalış-
masını yürütür. Bu, bilim, insani bilimler, yazınsal bilgisayım ve ge-
leneksel yazın çalışmalarının ortaklaşmasının bir sonucudur.

Dijital ortamda yapılan çalışmaların belirli bir uzmanlık ge-
rektirdiği doğrudur. Ancak son yıllarda geliştirilen kullanıcı dostu 
donanım ve yazılımlar son kullanıcıların söz konusu uygulamala-
ra hızlı erişmesine ve onları daha kolay kullanabilmesine olanak 
sağlamıştır (Rommel, 2004). Söz konusu yazılımlar kişiselleştirme 
özellikleri ile araştırmacıların yazılımı kendi çalışmalarına özgü gir-
dilerle yeniden şekillendirebilmelerini ve özgün çıktılar elde edebil-
melerini sağlar. Ancak bireysel çalışmalar için birtakım sınırlılıklar 
yok değildir. Çizelge, grafik, haritalandırma, veri ağaçları gibi görsel 
çıktıların üretilmesi gereken çalışmalar uzmanlık ve erişimi zor ay-
gıtlar gerektirdiğinden tek kişilik projelerin gerçekleştirilmesi bugü-
nün şartlarında oldukça zor görünmektedir (Rommel, 2004). 

Bilgisayımsal çözümleme yöntemleri eleştirmenin işini kolay-
laştırır. Araştırmacının çalışırken kendi fiziksel ve belleksel sınır-
larını aşmasını sağlar. “Hızlı, doğrulanabilir, güvenilir veri sağla-
masının yanında sınırsız bellek ve anında erişim” özelliğiyle beyin 
(insan) gücüyle yapılan çalışmaların sınırlılıklarını ortadan kaldırır 
(Rommel, 2004). Bilgisayımsal yöntemlerin sonuç değil, veri üret-
tikleri doğrudur. Bu verilerin alanlarında uzman kişilerce işlenmesi 
ve yorumlanması gerekir. “Ancak veriler çok etkileyicidir” (Rommel, 
2004). Bu durum bilgisayımsal yöntemlerin ana akım insani bilimler 
ile birlikte çalışması gerektiğini gösteren önemli gerekçelerden birisi 
olarak düşünülmektedir.

Adam Hammond (2013), “Problematizing Literature with 
Digital Methods” (Dijital Yöntemlerle Yazının Sorunsallaştırılma-
sı) isimli çalışmasında “birçoğu ‘geleneksel insani bilimciler’ olarak 
adlandırılan araştırmacıların, kararlı bir şekilde bilgisayımsal yakla-
şımlara kuşkuyla baktıklarını” söyler (s.1). Hammond, bilgisayım-
sal yöntemlerin, geleneksel yazın eleştirisi yöntemlerine göre daha 
farklı hedeflere ulaşmak için kullanıldığını vurgular. Bilgisayar des-
tekli yöntemlerle çalışanların “anlaşılması zor, karmaşık, çokanlamlı 
metinler üzerinde kesin, doğru ve hızlı” yanıtlar arayarak geleneksel 
insani bilimcilerle ters düştüklerini belirtir (Hammond, 2013, s.1). 
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Oysa geleneksel yazın araştırmacıları, insani bilimlerde dijital yöne-
limler üzerine çalışan bilimcilerin kapattığı “anlamı tartışmaya açar” 
(Hammond, 2013, s.1).

Antonio Roque (2012), “Towards a Computational Approach 
to Literary Text Analysis” (Yazınsal Metin Çözümlemelerine Bilgi-
sayımsal Bir Yaklaşıma Doğru) isimli çalışmasında, iki farklı bilim 
dalı arasındaki tartışmaların varlığını kabul eder ve bu iki farklı ala-
nın birliktelikleri için değişik çözüm önerilerinde bulunur. Roque 
(2012) incelemesinde, “yazın çalışmalarını destekleyecek ya da on-
lara örnekçe oluşturacak bilgisayımsal dilbilim ve yapay zeka” ala-
nından farklı kavramları tanımlar (s.97). Bu tanımlamaları yaparken 
dışavurumcu gerçekçilik, yeni eleştiri, Rus biçimciliği, yapısalcılık 
ve post-yapısalcılık yaklaşımlarının yazın araştırmalarına getirdiği 
yenilikler ile bilgisayımsal yöntemlerin bu alana sunduğu yenilik-
ler arsında benzerlik ilişkisi kurar ve ortak bir paydada birleşebile-
ceklerini kanıtlamaya çalışır. Roque (2012), tüm bunların yanında 
“ikisi arasında, [bugüne kadar] bulunamamış çok sayıda [birliktelik] 
olasılığı[ndan]” söz eder (s.102). Ona göre bu olasılıkların ortaya ko-
nulması ve birlikteliklerin sağlanması gerekir.

Adam Hammond vd. (2013), “A Tale of Two Cultures: Bring-
ing Literary Analysis and Computational Linguistics Together” (İki 
Kültürün Hikayesi: Yazınsal Çözümleme ve Bilgisayımsal Dilbilgisi-
ni Buluşturma) isimli çalışmalarına “yazın araştırmacıları ve bilgi-
sayımsal dilbilimciler arasındaki ortak çalışmaya dayalı çabada kül-
türel engeller” olduğunu belirterek başlar (s.1). Hammond (2013), 
kültürel engel olarak özellikle iki bilim dalı arasında beklenti odaklı 
ve yöntemsel zıtlıklar bulunduğunun altını çizer. Söz konusu farklı 
bakış açıları, iki bilim dalının özgün bir söyleşim içerisine girmesi-
ni engeller. Böylece önemli soru ve sorunların çözümünde gerçek-
leştirebilecekleri yararlı ve yaratıcı çalışmalar engellenmiş olur. Bu 
iki farklı bilim dalının tam olarak kaynaşamayacağı doğru olsa bile, 
Hammond’a (2013) göre aralarında olası ve beklenen bir ortaklığın 
ileride çok önemli çalışmalara ışık tutacağı açıktır. Bunun için iki 
alanın araştırmacıları örnekçelendirme, tanımlama ve açıklama ça-
lışmalarında ortak bir tutum sergilemelidir.
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Örnek Bir Çalışma: TAPoR

Görsel 1: TAPoR. Kullanıma açık bilgisayar destekli metin çözümleme 
programları Sitesi.

Geoffrey Rockwell (2003), metin çözümlemesinin bilgisayar 
destekli çalışmalar çerçevesinde nasıl algılanması gerektiğini “What 
is Text Analysis Really?” Metin Çözümlemesi Gerçekten Nedir?) 
isimli çalışmasında somutlaştırır. Rockwell (2003) incelemesinde, 
“metin çözümleme aygıtlarının, bilgisayar üzerinde uygulanan iş-
lemler yoluyla yapılan sorgulamalardan elde edilen yeni metinler 
ürettiğini [öne sürer]. Bu metinler, özgün metnin parçalara ayrılma-
sı ve yorumlanması için yeni karma çalışmalar içerisinde yeniden bir 
araya getirilerek oluşturulur”. Sonra bu çalışmalar ve sonucunda elde 
edilen veriler daha geniş kitlelerin erişimine sunulur. 

Bilgisayar destekli metin çözümleme yöntemleriyle yorumsama 
kuramı ve diğer metin çözümleme yöntemlerini tartışan Rockwell, bize 
yeni bir “Metin Çözümleme Yöntemi” (sitesi) (TAPoR) sunar. Sitenin 
temel çalışma ilkeleri oldukça basittir. Buraya üzerinde araştırma, ince-
leme, eleştiri ve çözümleme yapılacak metinler getirilir ve onlar üzerin-
de sitenin araştırmacılara sunduğu çok farklı çözümleme yazılımları 
kullanılarak çalışmalar yapılabilir. Site içerisindeki yazılımlar herhangi 
alandan bir araştırmacının onu rahatça kullanabilmesi için geliştiril-
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miştir. Bunlar çok büyük bir uzmanlık gerektirmeyen, dünyanın farklı 
bölgelerinde yaşayan bir yükseköğrenim öğrencisinin ve öğretim ele-
manının yabancı dil becerisiyle kullanabileceği çözümleme araçlarıdır.

Rockwell (2003), bu sitenin ve sunduğu zengin metin çözümle-
me araçlarının yazınsal eleştiri ve yorumlama alanına birçok kolaylık 
sunduğunu belirtir. Öncelikle “(bilgisayar destekli çözümleme) alana 
bir giriş” niteliğindedir. “Günlük kullanımları destekleyen” bir yapısı 
vardır. “Yaygın kaynaklar tek bir noktadan erişimi” sağlayarak araştır-
macıların bir siteden diğerine gezinirken harcadığı zaman ve emeği en 
verimli şekilde kullanmasını sağlar. Sitenin en önemli özelliklerinden 
biri ise “ileri düzeyde kullanıcılar için kişiselleştirme” olanağı sunma-
sıdır. “Bireysel araştırmacıları ve projeleri destekler.” Metin inceleme-
lerinde “bilgisayımsal yöntem çalışmalarını” destekler. Son olarak da 
“bilgisayar insan etkileşimini” (Rockwell, 2003) destekler.

Örnek Bir Çalışma: Culturomics 

Görsel 2: A=Dünyada bulunan ortalama 129 milyon kitabın 15 milyonu 
taranmış ve bunun 5 milyonu bu çalışmanın bütüncesi olarak kullanılmıştır. 
B= Kölelik kelimesinin yıllara göre bu eserlerdeki sıklığı C= Büyük Savaş, 1. 
Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı kelimelerinin eserlerdeki kullanılma sıklığı.
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Bu alanda yapılan yeni ve önemli çalışmalardan biri, Jean Baptis-
te Michel ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Culturomics’tir. Michel 
(2011), “Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digiti-
zed Books” (Milyonlarca Dijital Kitap Kullanarak Kültürün Kanti-
tatif Çözümlemesi) isimli çalışmasında, sanal ortama aktarılmış en 
fazla kitabı tarayarak Franco Moretti’nin dile getirdiği %0,5’lik oranı 
aşabilen çözümlemelerden birini gerçekleştirir. Michel (2011), söz 
konusu çalışmayı “bugüne kadar basılmış tüm kitapların yaklaşık 
%4’ünü içeren bir elektronik metin bütüncesi” üzerinde gerçekleş-
tirdiklerini belirtir (s.176). Bu çalışmada, İngiltere’de 1800-2000 yıl-
ları arasında İngilizce dilinde üretilen eserlerde yansıtılan kültürel 
olgular incelenmiştir. İncelemenin sonucunda önemli veriler elde 
edilir. 5.195.769 (Michel, 2011, s.176) eserden oluşan bir bütünce-
nin araştırılması, insan (beyin) gücünü aşan incelemeler sözüyle ne 
anlatılmak istendiğini açıkça ortaya koyar. Bu bağlamda belirli ça-
lışmaları gerçekleştirebilmek ve insani bilimler alanına yeni ufuklar 
kazandırabilmek için insan gücünün ulaşamadığı noktalara bilgisa-
yar destekli çalışmaların nasıl katkı sağlayabileceği açıkça görülür. 
Kültürel, sosyal ve yazınsal alanda bilgisayar destekli çözümleme 
yöntemleri olmadan düşünülebilmesi bile olanaksız olan bir çalışma 
ortaya konmuştur. Bu bütünce insan tarafından okunamaz. “Eğer bu 
bütüncedeki İngilizce dilinde yalnızca 2000 yılında üretilmiş eserleri 
okumaya kalk[ılırsa], dakikada 200 kelimelik akla uygun bir okuma 
hızıyla, yemek ve uyumak için hiç ara vermeden bu okuma eylemini 
80 yılda tamamla[nabilir]” (Michel, 2011, s.176). 

Üzerinde inceleme gerçekleştirdiği bütüncenin içerisinde bulu-
nan eserlerin sayısı kadar bu çalışmanın ortaya koyduğu veriler de 
dikkat çekicidir. Culturomics insanlığa ulaşılmazı ve inanılmazı su-
nar. Örneğin, bu yöntem kullanılarak İngilizce dili içerisinde günü-
müze kadar üretilmiş tüm kelimelerin sayısı elde edilebilir. Dahası, 
bu sayının yıllara, bölgelere, belirli zaman dilimlerine, önemli olayla-
rın çıkış ve gelişme sürecine göre değişimi ve gelişimi ortaya konula-
bilir. Söz konusu kelimelerin geçmişten bugüne gelişimi ve uğradığı 
biçimsel değişiklikler, kullanım sıklıkları; kullanılmayan kelimelerin 
ortaya çıkış, kayboluş ve yeniden belirmeleri; söz konusu, oluş, kay-
boluş ve yeniden ortaya çıkışın sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal vb. 
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nedenleri ortaya konulabilir. Böylece bir dilin gelişmesinde kültürel 
olgunun etkisi rahatlıkla görselleştirilebilir. Dil olgusu üzerine yapı-
lan bu çalışma ile yazın, dilbilim, göstergebilim gibi alanlara önemli 
bir katkı sağlanabilir. Diğer taraftan sözcükbilim çalışmalarının ya-
nında bir dilin dilbilgisi kuralları ortaya konup bunların da tarihi sü-
reçlerdeki gelişimi görsel verilere dönüştürülebilir. 

Culturomics yalnızca dil üzerindeki değil aynı zamanda kültü-
rel süreçlerdeki değişim ve gelişmeleri de ortaya koyar. Dünya tarihi-
ni etkileyen önemli kültürel dönüm noktalarını gün yüzüne çıkara-
rak disiplinlerarası çalışmaların önünü açar. Önemli bir olayın 

Görsel 3: İngiliz ve 
Amerikan İngilizcesindeki 
fiillerin düzenli ve 
düzensiz çekimlerinin 
yıllara göre kullanılma 
sıklığı.
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unutulma hızını, dünyayı etkileyen icatların yayılım hızını ve etki 
alanlarını, diğer sanatçıların yazın alanındaki etkilerini, ünlü yazar-
ların kültürel hayata katılma ve orada tutunma çabalarını, televiz-
yonlu ya da radyolu yılların kültürel etkinliklerde yarattığı değişik-
likleri vb. birçok olguyu ortaya çıkarır.

Görsel 4: E=1900-2000 yılları arası sanatçı, politikacı, yazın, tarih, felsefe, 
din ve Nazilerin yazınsal eserlerde belirme sıklığı. F= Sanatçıların (Pablo 
Picasso vb.) bireysel olarak (Nazi) baskıya maruz kalmalarını gösteren 
indeks.

Örneğin Michel ve arkadaşlarının (2011) yaptığı gibi Nazi Al-
manya’sının hem kendi ülkesinde hem de Avrupa ve diğer dünya ül-
kelerinde yarattığı kültürel değişimi, o yıllarda uygulanan toplumsal 
sansürü haritalandırılabilir.

Kısaca, “culturomics çok miktarda veri toplama uygulaması ve 
insan kültürü çalışmalarının çözümlemesidir” (Michel, 2011, s.181). 
Kitaplar üzerinde yapılan bu çalışma başlangıç aşamasındadır. Dün-
yada basılmış, tüm gazeteler, dergiler, sanat eserleri, bilimsel çalış-
malar ve diğer kültürel ürünler de dijital ortama aktarılıp benzer bir 
çalışmanın bütüncesini oluşturduklarında, dünya kültür tarihinin 
yeni bir bakış açısıyla yeniden yazılması kaçınılmaz görünmektedir.
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Yazında Dijital Yönelimler

Görsel 5: ELO. Elektronik Yazın Seçkisi.

Dijital ortama aktarılmış eserler üzerinde gerçekleştirilen yeni 
çözümleme yöntemleriyle yukarıda gösterilmeye çalışıldığı gibi, in-
sanlık tarihinde çığır açacak çalışmalara imza atılmıştır. İleriki yıl-
larda bu çalışmaların farklı kültürel eserler üzerinde de uygulanacağı 
göz önünde bulundurulduğunda, elde edilecek sonuçların kültürel 
süreçlere etkisinin inanılmaz boyutlara ulaşacağı açıktır. Söz konusu 
veriler ve çıktılar aracılığıyla insanlık tarihi üzerinde yeni tartışma-
lar başlatılacak böylece bugüne kadar geliştirilen birçok bilim dalı-
nın ve toplanan bilgi kümelerinin yeniden irdelenmesi söz konusu 
olabilecektir.

Peki ya yeni gelişen biçemler? Elektronik yazın/sanat? Dijital 
ortama sonradan belirli yöntemler kullanılarak işlenip aktarılmış 
olan kültürel ürünlerin dışında, dijital donanım ve yazılım olanak-
larıyla üretilen, bu üretim sürecinde dijital iletişim dilinin tüm un-
surlarını, yani dili (yazılı ve sesli), sesi (sesli dil, müzik, gürültü vb.), 
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görselleri (hareketli ve durağan) vb. içinde barındıran yeni eserlerin 
gelişimi, eleştirisi ya da çözümlemesi nasıl ve hangi araçlarla ger-
çekleştirilecektir? Dijital ortam, kendi ürünleri için kendi tarama ve 
betimleme araçlarını mı kullanacak, yoksa her bir ürünün zaten var 
olan bir kültürün yeniden üretimi (remediation) olduğunu varsaya-
rak geleneksel yaklaşımlar için insana mı başvuracaktır?

Sorulan bu sorunun yanıtına şu ana kadar çok fazla yaklaşıldığı 
söylenemez. Çok yakın bir gelecekte bu eserler üzerinde uygulana-
cak yeni çözümleme yöntemlerinin geliştirilebileceği de pek olası 
görünmemektedir.

Görsel 6: Self Portrait(s) [as Other(s)]. (Diğerleri Olarak Otoportre) 
Elektronik Metin. Talan Memmot.

Yukarıda kısaca söz edilen ürünler, Avrupa ve Amerika kıtala-
rında birkaç on yıldan beri dijital yazın (digital literature), elektro-
nik yazın (electronic literature), hipermetin (hypertext), sanal metin 
(cybertext) vb. isimler altında üretilmektedir. Bunlar üzerinde uygu-
lanan çözümlemelerle ortaya atılan kuramsal çalışmalar da yine bu 
başlıklar altında yapılmaktadır. Son zamanlarda bu çalışmalar için, 
Noah Wardrip-Fruin (2008) tarafından “dijital bilgisayım [teknikle-
rinin] kullanılmasını gerektiren önemli yazınsal özelliklerle” yapı-
lan çalışmalar için ağırlık kazanan ve bu çalışmada da tercih edilen 
“elektronik yazın” terimi kullanılır. Son yıllarda bunun tercih edil-
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mesinde ELO’nun (Electronic Literature Organization/Elektronik 
Yazın Örgütü) (1999) kurulması etkili olmuştur.

Geleneksel yazına oranla elektronik yazının ve eleştiri yöntemle-
rinin çok daha kısa bir tarihi vardır. Bu konuda yapılan eleştirel çalış-
maların başında Jay David Bolter’ın Writing Space (Yazma Alanı) 
(1991), George Landow’un Hypertext (Hipermetin) (1992), Espen 
Aarseth’in Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (Sibermetin: 
Ergodik Yazın Üzerine Bakış Açıları) (1997) gelir. Dijital ortamda üre-
tilmiş, üzerine en çok tartışma yürütülen (deneysel) yazınsal eserler 
arasında ise “Storyspace” hipermetin oluşturma yazılımı ile üretilen, 
Michael Joyce’un Afternoon (Öğleden Sonra) (1987), Stuart 
Moulthrop’un Victory Garden (Zafer Bahçesi) (1991) ve Shelley 
Jackson’un Patchwork Girl (Kırkyama Kız) (1995) isimli çalışmaları 
vardır. Bunların yanında William Gillespie, Frank Marquardt, Scott 
Rettberg ve Dirk Stratton’dan oluşan dört kişilik bir ekip tarafından 
üretilen The Unknown (Bilinmeyen) gibi, dijital olanakların Flash, 
Dreamweaver vb. çeşitli yazılımları kullanılarak üretilip ELO tarafın-
dan kurulan bir sitede yayınlanan ya da sanatçıların bireysel sitelerin-
de bulunan çok miktarda elektronik eser bulunmaktadır. ELO’nun 
oluşturduğu sitenin amaçlarından biri üretilen bu çalışmaların tekno-
lojik gelişmeler ve yeniliklerin gerisinde kalmadan yayın hayatlarının 
devamlılığını sağlamaktır. Bu bağlamda ELO ilki 2006’da olmak üzere 
her beş yılda bir yeni bir elektronik yazın seçkisi yayınlamaktadır.

Görsel 7: The 
Unknown. 
(Bilinmeyen) 
Elektronik Metin. 
William Gillespie, 
Scott Rettberg, 
Dirk Stratton, 
Frank Marquart.
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Aslında bu alanda çalışan birçok akademisyenin söylediği gibi 
“elektronik yazın deneysel bir yazındır. Bu alanda üretilen eserler 
birer başyapıt değil, bu kavramın birer kanıtıdır” (Rettberg, 2002, 
s.2). Kurulmaya çalışılan bu yeni uzlaşımsal alanın deneysel ürünleri 
oluşturulurken bir taraftan da bu eserler üzerinden yeni kuramlar 
üretilmekte, yeni kavramlar ortaya atılmaktadır. Bu bağlamda elekt-
ronik yazın geleneksel ana akım çalışmalar ile eş doğrultuda ele alın-
malı ancak kendine özgü özellikleri nedeniyle onunla karıştırılma-
malıdır. Her ne kadar geleneksel yazın çalışmalarından çok sayıda 
deneyimi kendine özgü alana aktarmış olsa da daha iyi değerlen-
dirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için ana akım yazın çalışmalarının 
birtakım sınırlılıklarının uzağında, (ancak ondan beslenerek) disip-
linlerarası ve çok disiplinli bakış açılarından incelenmeli ve araştı-
rılmalıdır.

Elektronik yazın çalışmalarında bir yandan onun, geleneksel 
yazın araştırmalarının kaldığı son nokta olan postmodern yazın ve 
postyapısal kuramlarla bağlantısı ortaya konmaya çalışılırken (Lan-
dow, 1992) diğer yandan kendine özgü özellikleri tanımlanmaya 
çalışılmaktadır (Aarseth, 1997). Rettberg’in (2002) de belirttiği gibi 
“elektronik yazın konusunda kapsayıcı bir kuram oluşturmanın za-
manı henüz gelmemiştir. Yakın bir gelecekte de olası görünmemek-
tedir. Çünkü bu alanın teknolojik altyapısı ve biçemsel özellikleri 
tanımlanma aşamasındadır” (s.5).

Böyle bir ortamda elektronik yazına yönelik eleştiri ya da çö-
zümleme çalışmaları, doğal olarak tür belirleme çalışmalarının, yani 
var olanı açıklamanın ötesine gidememektedir. Bu konuda yapılan 
çalışmaların hemen hemen tamamına yakını bu alanda üretilmiş de-
neysel eserleri biçemsel, işlevsel, anlatısal yönden betimlemeye çalış-
maktadır. Bu çalışmalarda eserler üzerinde izleksel ve anlam odak-
lı çalışmalar yürütülmez. Söz konusu alanda son yıllarda yapılmış 
çalışmalardan Roman Zenner’in (2005) incelemesinde, Aarseth’in 
(1997) kitabında ortaya konulan benzer bir yaklaşım görürülür. 
Zenner (2005) Hypertextual Fiction on the Internet: A Structural and 
Narratological Analysis (İnternet Üzerinde Hipermetinsel Kurgu: Ya-
pısal ve Anlatıbilimsel Bir Çözümleme) isimli çalışmasında, Aarseth 
gibi, elektronik yazın ürünlerinin özelliklerini ortaya koyar; onları 
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ana akım yazın çalışmalarındaki benzerlerinden ayırmaya çalışır. 
İncelemesinde geleneksel eleştiri yöntemlerinin yeni tür üzerinde ne 
kadar etkili olduğunu, yeni ürünlerin eleştirisinde daha başka ne-
lere gereksinim duyulduğunu açığa çıkarmaya çalışır. Bu bağlamda 
elektronik yazını ana akım çalışmalardan ayırmaya yarayan belirli 
özellikler irdelenir. Doğrusallık–doğrusal olmayış (linearity-nonli-
nearity), bağlantılar (links), metinlerarasılık (intertexuality), ortam-
lararasılık (intermediality), açık metin ve kapalı metin, yazarlık ve 
okurluk kavramları bilgisayımsal bağlamda yeniden ele alınır. Söz 
konusu ürünlerin oluşturulmasında gerekli donanımsal ve yazılım-
sal altyapı unsurları ile anlatısal üstyapı unsurlarının neler olduğu, 
nerelerde kesiştiği belirlenmeye çalışılır.

Türkiye’de İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler
Türkiye’de insani bilimlerde dijital çalışmalar genellikle üniver-

sitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinde kendini gösterir. Bu 
alanda son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sayısı ve etki alanı 
giderek artmaktadır. Özellikle Bilkent Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesinden birçok araştırmacı bu alanda kayda değer çalışma-
lar ortaya koymaktadır. Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerin-
de üniversite kürsülerinde dersler veren Fazlı Can, Kemal Oflazer 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Banu Diri, M. Fatih 
Amasyalı bu alana önemli katkı yapan isimlerin başında gelir. Söz 
konusu bilim insanlarının bilgisayar mühendisliği bölümü üyeleri 
olmaları insani bilimlerde dijital yönelimlerin dünyanın diğer böl-
gelerinde olduğu gibi Türkiye’de de bu alanın uzmanları tarafından 
başlatıldığının göstergesidir.

Diri ve Amasyalı önderliğinde oluşturulan Kemik Doğal Dil İş-
leme Grubu’nun internet sitesi (Bkz. http://www.kemik.yildiz.edu.
tr/?id=1) çalışmamızın önceki bölümlerinde tanıttığımız TAPoR 
tarzı bir işlev gerçekleştirir. Grupta araştırmacılar metin sınıflandır-
ma, metin kümeleme, yazar tanıma, metin sıkıştırma ve metin özet-
leme vb. çalışmalar üretmektedir. Bu grubu ve siteyi ön plana çıka-
ran önemli özelliklerden biri burada yapılan tüm çalışmaların 
paylaşıma açık olmasıdır. Grup, yaptıkları çalışmaların hem akade-
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mik metinlerini hem de o çalışmalar için ürettikleri yazılımları açık-
lamalarıyla birlikte sitelerinde diğer araştırmacıların kullanımına 
sunmaktadır. Bunlar arasında yazar tanıma, sözlük genişletme, me-
tin özetleme yazılımları ve Türkçe Dokümanlarda Yapay Sinir Ağları 
ile Yazar Tanıma, Koşullu Rastgele Alanlarla Basit Cümlelerin Öğele-
rine Ayrılması (Bkz. http://www.kemik.yildiz.edu.tr/?id=18) benzeri 
onlarca akademik makale bulunmaktadır.

Görsel 8: Kemik Doğal Dil İşleme Grubu. Banu Diri, M. Fatih Amasyalı vd.

Bu grubun dışında Türkiye’de insani bilimlerde dijital yöne-
limler üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılardan 
Can’ın bu alanda çok önemli çalışmaları vardır. Bu çalışma kapsa-
mında bunlardan iki tanesine değinilebilir: Change of Writing Style 
with Time (Yazma Biçeminin Zamanla Değişimi) (Can and Patton, 
2004) ve A Stylometric Analysis of Yaşar Kemal’s İnce Memed Triology 
(Yaşar Kemal’in İnce Memed Üçlemesi Üzerine Bir Biçem Çözümle-
mesi) (Patton and Can, 2004). Can ve Patton, bu eserlerin ilkinde 
Çetin Altan ve Yaşar Kemal’in romanları ve gazete yazılarından seç-
tikleri bir bütünce içerisinde eski ve yeni eserlerde yazma biçem-
lerinin ne şekilde değiştiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaya 
çalışırlar. İkinci çalışmada ise araştırmacılar, Yaşar Kemal’in İnce 
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Memed üçlemesinde ilk eserden diğerlerine yazma biçemini değişti-
rip değiştirmediğini bulmaya çalışırlar. Çalışmanın sonucunda eser-
ler arasında önemli biçem değişiklikleri olduğunu ortaya koyarlar. 

Yapılan çalışmalar dünyanın diğer bölgelerinde üretilenler gibi 
yazın alanına önemli katkılar sağlar. Ortaya konulan %90 (ve üzeri) 
oranında doğruluk payıyla dilbilim ve yazında biçem çalışmalarının 
önemli bir boşluğunu doldururlar. Son zamanlarda gerçekleştirilen 
Culturomics benzeri Batılı ve yerli çalışmalar bu alanın kapsamını 
daha de genişletir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen çalışmanın ön-
ceki bölümlerinde değinildiği gibi söz konusu incelemelerin yalnızca 
bilgisayar bilimi uzmanlarınca (bilgisayarın donanımsal ve yazılımsal 
karmaşık yapısı ve uzmanlık gerektirmesi gerekçesiyle) gerçekleşti-
rilmesi, bu çalışmaların sonucunda somut veriler elde edilmesinin 
ötesine geçerek geleneksel yazın araştırmacılarının gerçekleştirdiği 
çalışmalarla yeterli oranda iletişim ve etkileşim kurulmasını olanaklı 
kılmaz. Dolayısıyla bu çalışmaların “anlatı” ve/veya “metin” kavramı-
nın yaratıcısı olan ve bu konuda binlerce yıllık önemli kültürel biri-
kimi bulunan alanın araştırmacılarınca bir kenara ya da diğer bilim 
dallarının uzmanlarına bırakılmasının (veya bıraktırılmasının), daha 
önce de belirtildiği gibi insani bilimlerde dijital yönelimler ve elektro-
nik yazın/sanat çalışmalarının oluşturulması, betimlenmesi böylece 
bilim ve sanat dünyasına eklemlenmesi çabaları içinde bir eksiklik 
olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’de Elektronik Yazın
Türkiye’de deneysel elektronik yazın çalışmaları çok yoğun bir 

şekilde yapılmasa da, bu durum önemli çalışmaların olmadığı an-
lamına gelmez. Yazınsal anlamda elektronik anlatıların doğuşunun 
Altzine (http://dergi.altzine.net) elektronik dergisinin ve Altkitap 
(http://www.altkitap.net) elektronik yayın organlarıyla birlikte başla-
dığını söylemek yanlış olmasa gerektir (Ortaç, 2010). Hande Ortaç’ın 
16 Ocak 2010 tarihli “Yekta Kopan’la Altzine Hakkında” isimli yazı-
sında, elektronik yazının Türkiye’de tohumlarının Altzine dergisinin 
kuruluş aşamasında atılmaya çalışıldığı görülür. Kopan’ın ifadeleriyle 
“amatörce” bir başlangıç yapılmış olsa bile o yıllarda gerçekleştirilen 
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beyin fırtınaları günümüze kadar bu alanda yapılan çalışmaların te-
tikleyicisi olur. Kopan’ın “hiper-metin, […] bir metinden diğer metne 
gidilebil[mesi], metinler arası yolculuk yapılabil[mesi] […] metnin 
kendisiyle kısıtlı kal[ınmaması] […] görüntü, ses, yazı, her şeyin met-
ne dönüşebiliyor olması” (Ortaç, 2010, http://altzine.net) açıklama-
ları, elektronik yazının o yıllarda doğmaya çalıştığının ve elektronik 
metinden ne anlaşıldığının önemli göstergelerinden birisidir.

Diğer taraftan sanatsal anlamda Türkiye’nin bu alanda incelen-
meye değer ürünler verdiği gözlerden kaçmaz. Sayıları çok fazla ol-
masa da gerçek anlamda elektronik yazın ürünlerinin ortaya kondu-
ğu görülür. Rettberg’in (2002) belirttiği gibi Türkiye’de de elektronik 
yazın eserleri deneysel yazın çalışmalarının birer ürünü olarak ortaya 
çıkar. Deneysel yazında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Murat 
Gülsoy bu alanda üzerinde tartışılması gereken önemli çalışmalar or-
taya koyar. Ancak sanal ortamın çok disiplinli yapısı bu eserlerin 
farklı ellerde yoğrulmasını gerekli kılar. Bu bağlamda Gülsoy’un an-
latılarını dijital anlatılara dönüştürerek sanal ortama aktaran Sercan 
Şengün, bu eserlerin ortak yazarı konumundadır. Daha doğru bir ifa-
deyle bu metinler “yazı” ve “yazarlık” kavramlarının bir adım ilerisi-
ne taşınarak Gülsoy ve Şengün tarafından ortaklaşa yaratılırlar.

Görsel 9: Bir Resimde İlerlemek Sana Doğru. Elektronik metin. Murat 
Gülsoy. (Dijital kurgu: Sercan Şengün).
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Gülsoy ve Şengün’ün ortaklaşa kurguladıkları deneysel çalışma-
lardan biri olan Bize Kuşdili Öğretildi isimli karma–metinlerininin2 

ardından, Murat Gülsoy’un internet sitesinde (https://muratgulsoy.
wordpress.com) Sözel Soru 47, Kelebeğin Belleği, İçboşluk, Yol Arka-
daşım Kafka, Yazı Çölü, Bir İnsan Yaratmak ve Bir Resimde İlerlemek 
Sana Doğru isimli çalışmalarıyla karşılaşılır. Bunlardan bir kısmının 
Bize Kuşdili Öğretildi isimli eserde olduğu gibi basılı ve elektronik 
ortamlarda farklı sürümleri vardır. Diğerleri ise yalnızca sanal ortam 
için elektronik olanaklarla üretilmiş metinlerdir.

Örneğin Yazı Çölü (Gülsoy, 2012, s.221) ve Genleşen Kafka Met-
ni (Gülsoy, 2004, s.103) isimli anlatılar hem basılı yayın organların-
da öykü seçkileri şeklinde Türk okurunun beğenisine sunulur hem 
de sanal ortamda deneysel çalışmaların sınırlarını zorlamak için ye-
niden üretilir. Basılı yayın organlarının sınırlılıklarından kurtarıl-
maya çalışılan bu anlatılar karanlığın sonunda beliren ışık gibi öz-
gürlüklerini ellerine almak üzeredir. Basılı sürümlerinde Genleşen 
Kafka Metni (Gülsoy, 2004) (Gülsoy, 2012) olarak adlandırılan me-
tin Gülsoy’un sitesinde Yol Arkadaşım Kafka olarak adlandırılır. Bu 
değişim onun, kabuğunun kırılmaya çalışıldığının ve yeni bir ortam-
da yeni anlamlara açılma arzusunun göstergesidir.

Görsel 10: Yol Arkadaşım Kafka. Elektronik metin. Murat Gülsoy, (Dijital 
kurgu: Sercan Şengün).

2 İçerisinde farklı modların kullanıldığı metin. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şevket Tüfekçi 
(2014) Çok-modlu Eleştiri Yöntemi ile Bir Karma -metin Okuması: ‘Bize Kuşdili Öğretildi’.
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Dijital ortamda yeniden yaratıldıklarında görsel, tipografik ve 
anlatısal çok büyük değişiklikler ortaya koymayan bu metinler, ilk 
bakışta her ne kadar bir ortam aktarımı seviyesinde kalsa da basılı 
eserler ile elektronik eserler arasındaki farkı ortaya koymak adına 
önemli bir işlev gerçekleştirir. Sanal ortamda yaratılacak kardeşleri-
nin habercisi olan söz konusu metinler “sayfadan ekrana” geçişi an-
laşılır biçimde somutlaştıran önemli çalışmalardandır.

Görsel 11: Bir İnsan Yaratmak. Elektronik metin. Murat Gülsoy. (Dijital 
kurgu: Sercan Şengün).
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Bu çalışmaların eleştirisinde, iki farklı ortamın kendine özgü 
birtakım özellikleri tanımlanarak “Çok-modlu Eleştiri Yöntemi ile 
Bir Karma -metin Okuması: Bize Kuşdili Öğretildi” isimli çalışmada 
olduğu gibi karşılaştırmalı ve çok disiplinli bir yaklaşım uygulanabi-
lir (Tüfekçi, 2014). Oysa “Sözel Soru 47” ve “Bir İnsan Yaratmak” gibi 
çalışmalar sanal ortamın kendine özgü unsurlarıyla donatılmışlardır. 
Dolayısıyla bunların çözümlenmesinde, söz konusu alanın kendine 
özgü yaratı, anlatı ve işlevsel unsurları; üretici (yazarlar, yazılımlar 
ve yazılım uzmanları), makine ve son kullanıcılar (okur) ile elektro-
nik metin (insan makine iletişimi ve etkileşimi gerektiren elektronik 
yazılım) arasındaki ilişki öne çıkarılmadan bunların yorumlanması 
doğru olmayacaktır. Çünkü elektronik ortamın “yazar”ı, “okur”u, ve 
“anlatı”sı ana akım yazın çalışmalarının tanımladığı bu kavramların 
sınırlarını aşmıştır (Linneman, 1999).

Söz konusu anlatılar, geleneksel yazında çığır açan yapısalcı ve 
postyapısalcı yaklaşımlarda açıklanan yazar, okur ve metin kavram-
larının çok uzağındadır. “Yazar” bu çok disiplinli ve çok katmanlı or-
tamda görevini başka uzmanlarla ve makine ile paylaşmak zorunda 
kalır. Yazarın metinden uzaklaşması, metnin okurla birlikte ürete-
ceği olası (milyonlarca) anlamlardan da uzaklaşması anlamına gelir. 
Bu durum içi boşaltılan yazarlık kurumunun yeni geliştirilen bağ-
lamda yeniden gözden geçirilerek tanımlanmasını gerektirmiştir.

Benzer bir şekilde geleneksel okur da değişim gösterir. Son 
kullanıcı (okur) makine ile iletişim ve etkileşim durumundadır. O, 
bir çeşit işletmene dönüşür; (geleneksel yaklaşımlarda) yazarın ona 
sunduğu doğrusal anlatının ondan beklediği sorumluluğu yerine 
getirme görevini bırakıp (sanatsal) yaratıcı bir gurubun makine ile 
etkileşim içinde oluşturduğu anlatı havuzundan (geleneksel metnin 
sanal ortamda dönüştüğü konum) kendi seçimleriyle yeni bir metin 
oluşturur. Bu seçim alımlama estetiği kavramının okura sunduğu 
olanakların da ötesindedir. Çünkü okur alımlayacağı metin havu-
zunun tamamına asla ulaşamaz. Son kullanıcı için her bir deneyim 
(okuma etkinliği) ona yeni bir metin sunar. Söz konusu elektronik 
anlatı havuzlarının son kullanıcıya sunduğu yüzler, binler, milyonlar 
hatta milyarlarca yeni metin çıktısı olasılığı düşünüldüğünde elekt-
ronik “metin” ve bu metnin “yazarı”, “okuru” tanımlarıyla ne anlatıl-
maya çabalandığı daha iyi anlaşılabilir.
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İşlevleri ve özellikleri çalışma çerçevesinde kısaca açıklanmaya 
çalışılan bu metinler dışında, Gülsoy ve Şengün’ün ortaklaşa ürettik-
leri her bir elektronik metin kendine özgü birtakım biçimsel, işlevsel 
ve anlatısal özellikler barındırır. Diğer yandan elektronik yazın ala-
nında günümüze kadar üretilen farklı çalışmalar düşünüldüğünde 
bu çeşitliliğin inanılmaz boyutlara vardığı gözlemlenir. Yeni doğ-
makta olan elektronik yazın, deneysel yeni ürünlere ve bunlar üze-
rinde gerçekleştirilecek çözümleme çalışmalarına gereksinim duy-
maktadır. Bugüne kadar yapılan tanımlama, sınırlama, sınıflama ve 
tür belirleme çalışmalarının dışında, yazın ve bilgisayar uzmanları-
nın birlikte ortaya koyacağı disiplinlerarası çalışmaların bu alanı 
zenginleştireceği açıktır.

Görsel 12: Sözel Soru 47. Elektronik metin. Murat Gülsoy. (Dijital kurgu: 
Sercan Şengün).

Sonuç
Dünyada her gün büyük bir hızla gelişen bilgisayar teknolojileri 

ve bu teknolojiler yardımıyla üretilen ürün ve çalışmalar göz önüne 
alındığında yazın alanında gerçekleştirilen dijital yönelimlerin kül-
türel alanda önemli gelişmelere imza atacağı kaçınılmaz görünmek-
tedir. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen “Culturomics” gibi kül-
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tür çözümleme çalışmaları, ELO tarzı elektronik yazın seçkisi siteleri 
ve ülkemizde bu alanda başlatılan çalışmalar bu öngörünün başlıca 
kaynaklarındandır.

Evrensel kültür, bilgisayar teknolojilerini günlük yaşamsal et-
kinliklerin sıradan ve ayrılmaz birer uzantısı haline getirmektedir. 
Bilgisayar teknolojileri insan belleğinin sınırsız yedekleme alanı; bi-
yolojik bir organizmanın kaybedilmiş organının yerini alan, bedeni-
nin bilgisayımsal bir uzantısı; görme engellilerin onlara yol gösteren 
duyargası; kalbin yerine bedenin dışında çalışan kan devir aygıtı 
vb. gibi çalışmaktadır. Günümüzde milyonlarca insan, uyanık kal-
dığı hemen her dakikasını çalışma, iletişim kurma, sanatsal üretim 
yapma ve eğlenme gibi gereksinimlerini karşılamak için çeşitli dijital 
araçlarla iletişim ve etkileşim halinde geçirmektedir. Böyle bir or-
tamda, Türk ve Batılı birtakım bilim insanları ve sanatçılar her gün 
yeni bilgisayımsal kavramları tartışmakta ve onlarla yeni çalışmalar 
üretmektedir. Dünya çapında ün kazanmış farklı ülkelerden yüzler-
ce sanatçı her gün sanal ortamda geleneksel sanat anlayışının sınır-
larını zorlayarak yeni karma türler yaratmaktadır. Bu şartlar altında 
Türkiye’de ve dünya çapında yazın çalışması yapanların söz konusu 
gelişmeleri yalnızca bilgisayar bilimleriyle uğraşanların inisiyatifine 
bırakmamaları gerekmektedir. 

Bunun için öncelikle bilgisayar teknolojilerinin sanatsal ve ya-
zınsal alandaki yeri titiz çalışmalarla yeniden okunmalıdır. Bu alan-
da sanatsal ve bilimsel çalışma yapanlar değerli görülerek desteklen-
melidir. Yükseköğrenim kurumlarımızda bu çerçevede bilgisayar 
destekli yazın ve eleştiri çalışmalarına olanak sağlayacak düzenle-
meler için adımlar atılmalıdır. Bu bağlamda çok disiplinli kürsüler 
oluşturularak bilgisayar teknolojileri günlük, bilimsel ve sanatsal 
yaşamın içerisine gerçek anlamda etkili bir şekilde eklemlenmelidir. 
Yazın alanı çalışanları bilgisayar destekli sanatsal üretim, bilgisayım-
sal eleştirel okuma ve yorumlama üzerine gerçekleştirilen bu tartış-
malarda ve gelişmelerde daha fazla inisiyatif almalıdır. Nitekim bil-
gisayar teknolojileriyle üzerinde çalışılan anlatı, metin, yazar, okur 
gibi kavramlarda binlerce yıllık tecrübesi vardır.
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