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Son k›rk y›l› aflk›n bir zamanda edebi tarihin, edebi çal›flmalar
alan›n›n problemli bir çocu¤u oldu¤u görülmüfltür. Edebi tarih bu
zaman süresince üç temel soruyla karfl›laflm›flt›r. Sözünü edece¤im
bu sorulardan birisi (‘edebi tarih istenilir bir fley midir?’), özellikle
1960’l› y›llarda Paris kaynakl› polemiklerde, Raymond Picard ile Roland Barthes’› dramatik bir flekilde karfl› karfl›ya getiren karfl›l›kl› yaz›larda (daha do¤rusu, bize Barthes’›n yeni anti-tarihsici bak›fl›n›n1
tumturakl› ifadesi olan Elefltiri ve Hakikat’i kazand›ran sa¤›rlar diya*) NLR (II) 34, Temmuz-A¤ustos 2005.
1) Bu elbette, Barthes’›n ‘anti-tarih’ oldu¤u anlam›nda yorumlanmamal›, sadece, Barthes’›n o s›ralarda Fransa’da akademik edebi tarihin çerçevesini çizen tarih söyleminin
(discours de l’histoire) çökelti halindeki formlar›na düflman oldu¤u fleklinde anlafl›lmal›d›r. Barthes’›n bak›fl›nda, ‘sistem’i (yap›salc› anlamdaki bir dizi soyut kurallar›) vurgulayan zamana odaklanman›n yerini bir ‘edebiyat’ bilimi nosyonu alm›fl görünüyorsa, bafl-
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logunda) hayli etkili oluyordu. ‹kinci soru (‘edebi tarih mümkün
müdür?’), tarihsel anlay›fl›n kendi temellerine dayanmaktan ziyade,
geliflmekte olan bir flüphecili¤in ürünüydü.2 Franco Moretti’nin bu
iki soruya da cevab› hararetli bir tonla olumlu olurken, onun kariyerinin önemli bir bölümü üçüncü soruya (‘edebi tarih hem istenilir
hem de mümkün bir fleyse, öyleyse onu tam olarak nas›l yazmak gerekir?’) verilen cevaplar üzerine kafa yormaya hasredilmifltir. Moretti’nin New Left Review’da ç›kan makaleler üçlemesi (“Edebi Tarih
‹çin Soyut Modeller” alt-bafll›¤›n› tafl›yan “Grafikler”, “Haritalar” ve
“A¤açlar” yaz›lar› Verso taraf›ndan kitap haline de getirilmifltir), bu
konu üzerine en gelifltirilmifl fikirlerini içermekte ve bu alandaki çeflitli temel sorunlar›n hem kurgulan›fl›na hem de çözümüne iliflkin
merak uyand›r›c› derecede yepyeni bir yolunu önermektedir. Moretti’nin (s›ras›yla kantitatif tarihten, co¤rafyadan ve evrimci biyolojiden türetilmifl olan) bu üç figürü -yani, temsili- son derece iç içe
geçmifl ve zengin bir flekilde dokunmufl entelektüel bir kumafl› ortaya koymaktad›r.3
Ancak, göze (en az›ndan, bu cevab›n içeri¤i do¤rultusunda benim gözüme) özellikle çarpan nokta, esas olarak iki sebeple “A¤açlar” makalesinin temelini oluflturan argümanlard›r. Birincisi, bu makaledeki argümanlar, kendini ele verircesine hem bir bitifl hem de
bir bafllang›ç (bafllang›ca geri dönüfl) olufltururlar (“Bu denemeler
dizisinde sonda yer al›rlar, oysa gerçekte bafllang›çt›rlar”) ve bu flekliyle üç parçay› birbirine ba¤larlar, ayn› zamanda da bizi tekrar Moretti’nin daha eski görüfllerinin baz›lar›na götürürler. Dolay›s›yla,
ka bir yerde de (örne¤in, çok daha önce kaleme ald›¤› Yaz›n›n S›f›r Derecesi’nde) onun
‘ortodoks edebi tarihin kategorilerini yeniden düflünmek amac›yla Marksizm ile varoluflçuluktan yararlanmas›’na rastlar›z (Michael Moriarty, Roland Barthes, Cambridge, 1991,
s. 32). Daha sonraki çal›flmalardaysa, tarih (özellikle de, hem yazman›n hem de okuman›n ‘özne’sinin tarihsel bir ba¤lama oturtulmufllu¤u) her yerde gözümüze çarpmaktad›r
(Metnin Hazz›’nda yazd›¤› gibi, “di¤erleri aras›ndan oldu¤um bu tarihsel özne”; Paris,
1973, s. 37). Yine de, Barthes’›n edebi-tarihsel de¤iflim anlay›fl›, hemen hemen bütünüyle bir avangardç› ‘skandal’ ve ‘kopufl’ temati¤i içinde, baflka bir ifadeyle, modernist bir fliir terimleri çerçevesinde kalmaktad›r.
2) Bu sorudan semptomatik bir bafll›k ç›km›flt›r: David Perkins, Is Literary History Possible?, Baltimore, 1992.
3) Bu üç makale derlenip yay›na haz›rlan›rken yeniden gözden geçirilmifltir: Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History, Londra ve New York,
2005. Söz konusu makaleler daha önce NLR 24, Kas›m-Aral›k 2003 (“Grafikler”), NLR
26, Mart-Nisan 2004 (“Haritalar” ve NLR 28, Temmuz-A¤ustos 2004’te (“A¤açlar”) yay›nlanm›flt›r. Bundan sonraki sayfalarda da ben esas olarak “A¤açlar”da sergilenmifl olan
yaklafl›m› ele alaca¤›m.
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Moretti’nin ‘a¤aç’›n›n uzunca bir düflünme ve araflt›rma sürecinin ard›ndan (herhalde tamamen olgunlaflmam›fl olsa bile) meyve verdi¤i
söylenebilir. ‹kincisi, son parça, di¤erlerinden daha üst bir teorik
sentez düzeyinde ifllev görmektedir; bu, kendi projesinin genel ilkelerini ve temel varsay›mlar›n› ele alan meta-denemedir. Bununla beraber, saf Teori’de henüz baflka bir saptama olarak aç›kça önerilmemifltir bu. Moretti, hakl› olarak ve vurgusunu yenileyerek, teorik
kapsamda düflünmek ile ‘Teori yapmak’ aras›ndaki ayr›m› öne ç›karmakta ›srarc›d›r (‘Teori yapmak’ epeyce uzun bir süreden beri, üniversitelerin edebiyat fakültelerinde belli bir piyasa de¤erine sahip
olan, büyük ölçüde rutinleflmifl bir entelektüel teknolojidir). Moretti’ye bak›l›rsa, teorik kapsamda düflünmek, bir dizi hipotezin deneysel, aç›k uçlu ve sonucu öne ç›karmayan bir yaklafl›mla ele al›n›p serimlenmesine iflaret eder; dolay›s›yla, Hakikat’e giden aslanl› yolun
iflaret direklerini dikmeyi hedeflemekten ziyade, muhtemelen çeflitli engeller ve ç›kmaz sokaklarla da karfl›laflaca¤›m›z muhtemel yan
yollarda ilerlemeyi daha uygun görmektedir.
Öte yandan, “A¤açlar”, salt bu mütevaz› önermenin baflka bir çeflidi de¤ildir (ya da yaln›zca aldat›c› bir kapsamda böyle bak›lmamal›d›r). “A¤açlar”, bütün bir araflt›rma dal›n› yeniden tasarlay›p kurma konusunda çok kuvvetli bir iddiaya da sahiptir. Nitekim, özel bir
dikkatle üzerinde durulmas› gereken ve benim kendi, daha flüpheci
yorumlar›m›n oda¤›na yerlefltirmek istedi¤im nokta da, bu h›rsl› olmak kabilinden hararetli iddiad›r. Zira, Moretti’nin yaklafl›m› cezbedici bir esneklik tafl›rken, bu göze hofl gelen iflleyifl mant›¤›n›n, daha büyük iddialar›n durdu¤u yerleri üç noktayla geçifltirme e¤ilimine yans›yan dezavantajl› bir taraf› da vard›r. Moretti’nin flahsi üslûbunun iflaretlerinden birisi, sentaktik eksiltmedir (bir cümle olmayan cümle). Peki ama, bu çekici informel vas›talar, cümleden argümana tafl›nd›¤›nda ne olacakt›r? Afla¤›daki gözlemler, benim bu argüman oluflturan elipsvari tezlerin yan›nda ya da alt›nda yer alan fay
hatlar› olarak gördü¤üm yerleri yüzeye ç›karmaya ve tan›mlamaya
çal›flmaktad›r. Önemli olan, Moretti’nin ilginç biçimde flemas›n› ç›kard›¤› alan› dinamitlemek de¤ildir (ne de olsa bir flüpheci ad›na yap›lacak en kolay ifl bu olur, destekleyici ampirik araflt›rmalarla birlikte fiili yarat›c› düflüncelere yönelmeyi safra kesesi gibi kesip atmaya benzer); önemli olan, Moretti’nin geçicili¤e nas›l ba¤land›¤›n› akl›m›zdan ç›karmadan, baflkas›n›n, yani onun ortaya att›¤› sorulara
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birtak›m kendi sorular›m›z› eklemektir. Benim burada gözümü dikti¤im noktalar, bir argüman›n mant›ksal yap›s›, özellikle de bu argüman›n dört u¤ra¤›d›r (ki bu dört u¤raktan üçünde bir petitio principii* saptarken, dördüncüsünde bir kafa kar›fl›kl›¤› görmekteyim).
Yeri gelince bu konuyu ayr›nt›lar› flekilde irdeleyece¤im, ancak flu
anda, akl›mdaki çerçevenin k›l› k›rk yaran bir analitik irdeleme olmad›¤›n› da vurgulamak isterim: Bu u¤raklar› mant›ksal eksiklikler
olarak nitelemekte hakl›ysam, o zaman daha bir sürü fley üzerinde
durmak gerekir; e¤er yan›l›yorsam, o zaman Moretti bunun sebeplerini gösterecektir kuflkusuz. Her iki fl›kta da meselenin berrakl›¤a
kavuflmas› faydal› olacakt›r.

Bilimsel Selefler
Önce, haz›rl›k olmas› bab›ndan sahneyi kural›m. Edebi tarih, kendi özgün tarihi olan bir dald›r. “A¤açlar” yaz›s›n›n bafl›nda Moretti,
kendi entelektüel yörüngesi çerçevesinde, flimdiki zamanda ilgilendi¤i yanlar› daha önceki ‘do¤a bilimlerinin yöntemlerine (en az›ndan,
prensipte) büyük sayg› duymay› gerektiren Marksist formasyon’a
ba¤layarak, bu noktaya iflaret eder.4 Bilime yap›lan bu referans iki
flekle bürünür: bir, genelde bilimsel yöntemin geçerlili¤ine baflvurma; iki, yaflam bilimlerine, esasen de evrim teorisine baflvurma. “Böylece ben de, bir noktada evrim teorisini çal›flmaya bafllad›m ve süreç
içinde evrim teorisinin edebiyat çal›flmalar›n›n anahtar konusu olan
tarih ile form aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim konusuna yepyeni bir aç›
getirdi¤ini fark ettim.”5 Form teorileri tarihe karfl› genelde kördür, ta*) (Lat.) Tart›flma konusu olan bir meselenin hiçbir kan›ta dayanmadan do¤ru oldu¤unu iddia etme. (ç.n.)
4) Moretti bu ba¤lant›y› kurarken, della Volpe’nin çal›flmalar›na baflvurmaktad›r. Della
Volpe, kesinlikle biyolojik analojilerden faydalan›yor (örne¤in, hem ‘cins’ hem de ‘tür’
olarak baflvurarak ‹talyanca genre’yle oynamaktad›r), ancak bunu, konusuna evrim aç›s›ndan yaklaflmaktan ziyade ‘s›n›fland›rma’y› esas olarak yap›yordu; Moretti’nin bafll›ca
ilgisi, bir edebi-tarihsel ya da estetik de¤iflim bilançosu ç›karmaktan ziyade, araçlar (media) ve türler taksonomisi ortaya koymakt›. Bu taksonomik ilgiler, daha sonra, -Lessing’in Laokoon’u üzerinden- bir tercüme edilebilirlik semiyoti¤ine ba¤lan›yordu –bu
do¤rultuda, farkl› araçlar mukayese kabul etmez ve bu yüzden tercüme edilemez olarak
kal›rken, (kendisinin ‘tür’ dedi¤i) bir araç (medium) içindeki formlar tercüme edilebilirdi. Daha sonra görüldü ki, Della Volpe’nin fikirleri gözle görülür bir baflar›ya yol açmad›¤› gibi, kayda de¤er bir etkilili¤i de yoktu.
5) “Trees”, NLR (II) 28, s. 43 [bkz. elinizdeki derleme, “A¤açlar – Edebiyat Tarihi ‹çin
Soyut Modeller - 3”, Türkçesi: Esin Düzel, s. 217]. ‘Böylece’nin mant›¤›n›n ifllendi¤i
cümle, kitaptan ç›kar›lm›flt›r.
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rihsel çal›flmalar da ‘form’a; fakat evrimde, morfoloji ile tarih gerçekten ayn› paran›n iki yüzü gibidirler. Veya belki de, onlar›n ayn› a¤ac›n iki dal› oldu¤unu söylemek gerekir. Burada, ilk flüpheli ara liman›n, ‘böylece’nin örtük gücü oldu¤u söylenebilir. ‘Do¤a bilimlerinin
yöntemlerine (en az›ndan, prensipte) duyulan büyük sayg›’, özellikle bir Marksist formasyon ba¤lam›nda, biyoloji bilimlerine -‘böylece’nin kurdu¤u köprüyle- kendili¤inden aktar›l›r m›? Korkar›m, burada zayiat biraz fazla olacakt›r. Edebi çal›flmalarla ba¤lant›l› olarak
‘bilim’den medet umman›n yaln›zca Marksizm içinde de¤il, ayn› zamanda -ve daha önemlisi, modern edebi tarih disiplininin kuruluflu
aç›s›ndan- pozitivizm içinde de elbette köklü bir fleceresi vard›r. Gustav Lanson’›n on dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›yla yirminci yüzy›l›n
bafllar›nda, edebiyat tarihinin (kanonlarda öncelikli yerlerde duran
isimlerin hayali geçit alan› olarak) yerine bilimsel temellere oturan
bir edebi tarih koyma çabalar›, bu flekilde ‘bilim’e yaslanman›n çarp›c› bir örne¤ini verir. Bu olgunun, en az›ndan Moretti’nin Marksizmin
vasiyeti olarak hedefleriyle yak›ndan ilgisi vard›r.
Gerçekten de, bilimin Marksizmin edebi meselelere yak›ndan
e¤ilmesindeki yeri, büyük ölçüde denk geldi¤ince ortaya ç›km›fl ve
genellikle f›rsatlar› gözeten bir zeminde seyretmifltir hep (üstelik burada, Stalinist aparikçiklerin büyülü sözleri yineleyip durmalar›n› bir
tarafa b›rak›yorum). Raymond Williams, Politics and Letters’da kendisiyle röportaj yapanlar› flu sözle oyal›yordu: “E¤er edebi araflt›rmalarda tek bir iddial› hedefim olsayd›, bu da bu çal›flmalar› deneysel bilimle birlefltirmek olurdu.” Williams’›n akl›ndaki fley, “özellikle dilin
kullan›m› ile insan›n psiflik düzenlemesi aras›ndaki iliflkilerle ilgilenen bilimcilerle etkin bir iflbirli¤ine gitmek”ti. Bu da ifadesini herhalde, Uzun Devrim’in ‘Yarat›c› Zihin’ bafll›kl› bölümündeki, J.Z. Young’›n beyinle ilgili nörofizyolojik araflt›rmalar›na yap›lan referanslarda ve ‘görme biçimleri’nin edinilip yay›lmas›nda biyolojik olan ile
toplumsal olan›n birbiriyle örtüflmesinde bulacakt›.6 Oysa bu, Williams’›n tutarl› bir aç›dan gelifltirmeye asla kalk›flmad›¤› bir programd›, ayr›ca, tarih ve edebi tarihle ilgili meselelerle ancak yüzeysel bir
ba¤› vard›. Lukacs, klasik Marksizmin daha eski bir yorumuna uyum
içinde, bilim ile tarihi birbirine ba¤lam›flt›, fakat asl›nda bunu, (tarihsel materyalizmin idealizm karfl›tl›¤›n› gösteren bir bayrak olma hali
6) Raymond Williams, Politics and Letters, Londra, 1981, s. 341, ve The Long Revolution,
Londra, 1961.
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d›fl›nda) bir araflt›rma modelini göstermekten ziyade, araflt›rma nesnesinin niteli¤ini belirtmek amac›yla yap›yordu: Muhayyileyle kurulan büyük eserler, bir toplumsal totaliteyi flekillendiren yasa benzeri,
diyalektik süreçleri kavrama ve -muhayyile yoluyla- tasavvur edip
yans›tma yetenekleri bak›m›ndan ‘bilimsel’dirler. Lukacs’›n versiyonuyla ‘gerçekçili¤in zaferi’ buydu. ‹lginçtir ki, bu yaklafl›mda, büyük
gerçekçi gelene¤in (Balzac, Tolstoy) eserleri, genel hatlar›yla natüralizm bafll›¤› alt›nda toplanan ve aç›k bir flekilde bilimin hem bir esin
kayna¤› hem de bir kompozisyon yöntemi oldu¤unu iddia eden eserlerinden ayr›lmaktayd›. Lukacs’a göre, büyük gerçekçi gelenek birtak›m temel oluflturan yasalara nüfuz ederken, natüralizm bafll›¤› alt›nda toplanan eserler, ‘bilim’i indirgemeci bir yaklafl›mla ampirik gözlem derecesinde özümleyerek, yüzeyde görünen basit fleylerin aktar›lmas›yla -fleyleflmeye yardakç›l›k etti¤ine inan›lan bir edebi pratikti
bu- yetiniyorlard›. Dolay›s›yla, Lukacs’›n projesi, ilk gücüne sahip bir
fabl (en kendine güvenen burjuva sanat›) olarak modellenen ve nihai
süreçte gerileme ve tükenmeye de zemin haz›rlayan bir kapitalist kültürel geliflmenin aflamalar›n›n anlat›s› fleklinde sunulan bir tarihti. Bu
anlat›n›n aç›klay›c› taraf› zay›ft›, kurtar›c› bir kefaret vaadi onu daha
zay›flat›yordu; kald› ki, sosyalist gerçekçili¤in devrimci potansiyelinin burjuva kültürünün açmaz›ndan ç›k›fl yolunu ayd›nlataca¤› yan›lsamas›n›n kaynakland›¤› yer de buras›yd›. Bu noktada, ‘bilimsel’
bir edebi tarihin kurulufluna yol açacak fazla bir fley yok. Ancak Lukacs’›n yaklafl›m›, metodolojik olarak, esasta metin-merkezliydi, kanon metinlerine odaklan›yordu (daha sonra Lucien Goldmann da,
minör eserleri -Moretti’ninki dahil olmak üzere di¤er edebi tarih modelleri aç›s›ndan can al›c› bir bilgi nesnesiydi bunlar- edebi kültürün
ideolojik bak›mdan semptomatik döküntüsü sayacakt›). K›sacas› bu,
aç›klay›c› olmaktan ziyade (üstelik, yorumlay›c› yorumlama stratejilerinin, belli edebi eserlerin kendilerine içkin say›lan ve toplumsal
olan› anlaman›n formlar›n› somutlaflt›rma fleklindeki sunulan çifte
anlam›yla) yorumlay›c› bir yaklafl›md›.7
7) Bu bizim, Moretti’nin “e¤er edebi tarihi mesafeyle ve tatmin edici bir flekilde kuracaksak, tek tek eserlerin okunmas›na (‘yorumlanmas›’na) odaklanmaktan kopmal›y›z”
fleklindeki sav›n› tam olarak de¤erlendirmemizi sa¤layabilir. Tarihsel aç›dan bak›ld›¤›nda, tek tek eserlerin okunmas› (‘yorumlanmas›’), ya -edebi tarihten ziyade- birbiri ard›na dizilmifl o kanonik kitaplar fleklinde anlafl›lan edebiyat tarihine, ya da, Lukacs’›n Hegel’in büyüsüyle meftunu oldu¤u tin tarihinin bütüncül modeller türündeki eserleri
‘aç›klay›c› bir totallik’ olarak görülmesine varm›flt›r. Yine de, Moretti’nin hâlâ Lukacs’›n
büyülü etkisi alt›nda oldu¤u ileri sürülebilir. Onun dikkatimizi makrokozmostan mik-
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Moretti baflka yerlerde Lukacs üzerine methiyelerle dolu çok güzel fleyler yazm›flt›r, ancak onun buradaki çabalar› tamamen farkl›
bir yöne iflaret etmektedir. Edebi tarihi yeniden-düflünmek, ‘aç›klama’n›n ‘yorumlama’ karfl›s›nda öncelikli hale getirilmesini gerektirir:
“Benim tart›flt›¤›m yaklafl›mlarda... aç›kça yorumlamaya karfl› aç›klaman›n tercih edildi¤i görülür” (alt› çizili yerler Moretti’nindir).
Onun ‘yorumlama’yla kastetti¤i, tek tek eserlerin ‘okunmas›’d›r;
‘aç›klama’ derken kastetti¤i de, “[tek tek eserlerin] ilk planda onlar›n içinde bir anlam kazand›¤› daha genifl yap›lar› anlama”ya yönelik çeflitli giriflimlerdir. Burada, ‘tek bir aç›klay›c› çerçeve’nin mevcudiyetine duyulan inançtan vazgeçilirken, (‘1960’larla 1970’lerin
Marksist problemati¤inin bilinçli bir yans›mas›’yla) ‘materyalist bir
form anlay›fl›’ (alt›n› Moretti çizmifltir) olarak kaydedilen bu tür giriflimlere ‘ortak payda’ bulma çabas› geçerlili¤ini korumaktad›r. Yine de, Moretti’nin ‘aç›klama’ bafll›¤› alt›nda betimledi¤i fleyin belli
ölçülerde (daha fazla olmasa bile) ‘yorumlama’ alan›na ait olup olmad›¤› sorusunun cevab› hâlâ yoktur (tabii burada kastedilen, tek
tek eserlerin ‘okunmas›’ anlam›nda de¤il, tam tersine, tek tek eserlerin ‘ilk planda onlar›n içinde bir anlam kazand›¤› daha genifl yap›lar› anlama’y› hedef alan bir yorumbilgisi anlam›nda bir ‘yorumlama’d›r). Belki de burada sözcükler üzerinde fazla durmamak gerekir, ancak, hepimizin sosyal bilimler tarihinden bildi¤imiz üzere,
‘anlama’ (Moretti’nin kendi metni içerisinde, bildik s›ray› ifade eden
‘yap›lar’ ve ‘anlam’ terimlerinin cazibesine sahip olarak), ‘aç›klama’yla ayn› fley de¤ildir.8 ‘Aç›klama’, tipik bir flekilde, nedenselli¤e
odaklanmay› gerektirir. Zaten Moretti’nin kafas›n› kurcalayan olgunun bu oldu¤u anlafl›lmaktad›r (dolay›s›yla, terminolojik bir nefes
darl›¤› çekmek burada hiç yerinde görünmeyebilir). Bununla birlikrokozmosa, eserlerden -sonraki bir hamleyle- türlere (“tek bir metinden çok daha büyük
olan bir fley”e) ba¤lanan ‘formel’ özellik kümelerine (“tek bir metinden daha küçük olan
bir fley”e) çevirmeye yöneldi¤imiz fleklindeki önermesi, ‘aç›klay›c› totallik’ fikrini yeni
bir k›l›kta tekrar dolafl›ma sokmaktad›r; burada amaç hâlâ, ‘daha genifl toplumsal sistemle ba¤lar’ kurmakt›r. Bu daha küçük ve daha büyük birimleri ‘edebi tarih ad›na do¤ru bilgi nesneleri’ olarak kabul etsek bile, oyunun esas kural› yine ayn›d›r: parçadan bütüne,
mikrokozmik olandan (formel özelliklerden) daha az mikrokozmik olana (türlere) ve s›n›r birime (‘toplumsal sistem’e) nas›l ulaflaca¤›m›z meselesi. Benim burada ilgimi çeken
nokta, evrim teorisinin önerilen bu ‘ba¤lar’a iliflkin sa¤lam bir kavray›fl zemini sunup
sunmad›¤›d›r.
8) “Grafikler”de bu anlam›yla ‘yorumlama’ daha güçlü bir iddiaya sahiptir: ‘kantitatif tarih’in olgular› toplama e¤ilimi, bir tür ‘bir yorumlama talebi’dir, NLR 24, s. 91; Moretti,
Graphs, Maps, Trees, s. 30.
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te, s›rf -ileride görece¤imiz gibi- ‘yorumlama’n›n Moretti’nin giriflti¤i analizde (kald› ki kendini metin-merkezli okumalarla k›s›tlamas›na ve argüman›n kendisinin tam olarak sindirmedi¤i bir fleyi kendi
savlar›nda önemli bir yere oturtmaya çal›flmas›na ra¤men) baflat rol
oynamas› -ve oynamak zorunda olmas›- sebebiyle bile olsa ayr›mlar
önemlidir. Haliyle bunun birtak›m sonuçlar› vard›r.

Pozitivist Halefler
Edebi tarihin tarihi söz konusu oldu¤unda, bu ayr›mlar, her ne
kadar Moretti hiçbir yerde öncülerden bahsetmese de, seleflere bakarak ayr›ca bir yerlefltirme yapmay› da gerektirmektedir. Bu selefler,
pozitist okul ile özellikle Lanson’›n çal›flmalar›yd›. Lanson, edebi tarihi bilimin halesine sarma çabalar›n›n gerçek babas›yd›; fakat ayn›
zamanda, evrimci paradigma dünyas›nda biyolojik ‘soy’ dili üzerinden yürüdü¤ümüz için, do¤ufltan gelen bir akademik budalal›¤›n bulaflt›¤› evlatlar da yetifltirmifl, ayn› zamanda Barthes ve baflkalar›n›n,
oraya varmas›n› Lanson’›n kendisinin asla niyet etmedi¤i flekilde ruhu tahrip edici ve zihni dumura u¤rat›c› ortodoksluklara karfl› patlay›c› bir isyan halinde baflkald›rmalar›na sebep olmufl bir babayd›.
Lanson tabii ki Lansonizme indirgenemez; onun as›l projeleri, entelektüel hedefleri bak›m›ndan daha güçlüydü ve belli temellere dayan›yordu. ‘Bilimsel’ bir edebi tarihin, hem aç›klay›c› hem de yorumlay›c› bir yönü olacakt›. Antoine Compagnon, Lanson üzerine konuflurken, birbirleriyle örtüflseler bile iki ayr› hedefe dayal› iki tür edebi tarihi (biri ‘ba¤lam’a, di¤eri bir ‘dinamik’e do¤mufl iki edebi tarihi)
birbirinden ay›rmaktad›r.9 Bir ‘dinamik’e do¤mufl olan türdeki edebi
tarih, esas olarak, tarihsel de¤iflimin nedensel mekanizmalar›na ilgi
duymaktad›r. Ba¤lam-yönelimli edebi tarihse, esastaki edebiyat üretimi ve edebiyat›n al›mlanmas›na e¤ilir. Bu tür edebi tarih -sonradan
‘edebiyat sosyolojisi’ koduyla isimlendirilen dal› do¤uracak maddi zemine dair- aç›klay›c› bir boyuta sahipken, bir edebi eserin onun içinde hem tasarland›¤› hem de okundu¤u anlam ve beklenti ufuklar›na
yorumbilgisel ilgisiyle öncelikle yorumlay›c› bir boyutu da vard›r.
Lanson öncelikle ba¤lam sorunlar›na ilgi duymaktayd› ve bu ba¤lamda, ‘minör’ denilen eserlere dair edebi-tarihsel araflt›rmalar›n de9) Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, Paris, 1998, s. 213.
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¤erlili¤inde ›srarc›yd›. Lanson’›n haleflerinde bu ilgi, (pek çok cildi
kapsayan Fransa’n›n Edebi Tarihi’ni üreten Saint-Maur’daki on sekizinci yüzy›l Benediktenlerinin bibliyografik ve arflivsel incelemelerden itibaren Lanson’dan önceki Frans›z edebi tarihinin pratiklerine
yeni ve süslü bir k›l›kla geri dönerek) süresi uzam›fl bir kaynak avc›l›¤›n›n s›n›rlar›n› aflt›. Burada ‘bilim’, ö¤renime yak›n bir anlamdayd› (érudition, on sekizinci yüzy›l›n sonlar›nda Marmontel’in onu
edebiyat elefltirisinden ay›rmak için kulland›¤› terimdi; Moretti de
daha çekirdek bir terim olan ‘veriler’i kullanmaktad›r). Lanson’›n ellerinde, minör eserler, salt ö¤renimin, tutumlar, inançlar ve önvarsay›mlardan müteflekkil bir toplumsal kolektivite olarak anlafl›lan
bir ‘ba¤lam’›n oluflumuna tuttu¤u ›fl›kla, bilimsel statüsüne eriflebildi¤i karanl›k noktas› haline gelmiflti (Annales Okulu’nun ‘mantalite’
nosyonunun -Durkheim, elbette Larson’›n ça¤dafllar›ndan biriydibir ur versiyonu).10
Moretti, (baflka bir yerde Büyük Okunmayan Eserler terimiyle
gönderme yapt›¤› ve “A¤açlar”da ‘arflivlerde kaybolan yüzde 99’ diye iflaret etti¤i) ‘minör’ eserlere duydu¤u ilgiyi Lanson’la paylaflmaktad›r (kald› ki, onun ‘a¤açlar’›n›n ifllevlerinden birisi, ‘onu edebi tarihin bünyesine tekrar katmak’t›r). Ancak Moretti’nin amaçlar› da referans çerçeveleri de çok farkl›d›r. ‹lk planda, Lanson’›n edebi tarihinin kapsam› ulusal tarihle (Fransa’n›n edebi tarihiyle) s›n›rl›yken, Moretti’nin ufku daha uluslararas› plana (ikiz kavramlar
olan ‘dünya edebiyat›’ ile ‘karfl›laflt›rmal› morfoloji’nin11 etkiledi¤i
karfl›laflt›rmal› edebiyat›n bir dal› olarak edebi tarihe) yönelikti.
‹kincisi ve ‘morfoloji’ teriminin gösterdi¤i üzere, edebi ‘form’ so10) ‘Minör’ ya da ‘unutulmufl’ metinlere yönelik bu ba¤lam-yönelimli odaklanma, Yeni-Tarihsicilik denen alanda, genellikle de ‘anektod’ bafll›¤› alt›nda yeni bir soluk kazanm›flt›r.
11) On dokuzuncu yüzy›lda, kültür tarihi ve felsefedeki biyolojik metaforlar tipik olarak milliyetçi gündemler ve bunlarla ba¤l› etnik ‘stok’la ba¤›nt›l›yd›. Sözgelimi, burada,
Tragedyan›n Do¤uflu’nun kapan›fl sayfalar›n›n çok yo¤un sözcüklerinde, ‘yabanc›’ afl›lar›n
temizlenmesine dayanan Alman kültürünün ‘a¤ac›’ndaki Nietzsche görülmektedir: “Yabanc› bir mitosu, süreç içinde a¤aca telafisi mümkün olmayan bir zarar vermeden bir
yerli kültüre afl›lamak ya da nakletmek pek mümkün görünmüyor. Gerçi o a¤aç uzunca
bir mücadeleden sonra yabanc› ö¤eyi üstünden atacak kadar kuvvetli ve sa¤l›kl› oldu¤unu kan›tlayabilir, ancak genelde ya kuruyup yok olmak, ya da hastal›kl› yumrularla varl›¤›na devam etmek zorundad›r. Biz, Alman tininin saf ve dayan›kl› tözüne, kendine zorla afl›lanm›fl yabanc› ö¤elerden kurtulup, kendi gerçek özünü hat›rlayaca¤› umudunu
koruyacak kadar inan›yoruz.” Moretti’nin yaklafl›m›n›n özü, elbette, bu ulusal ‘tin’ temsilinin tam z›tt›d›r; ulusal ve bölgesel s›n›rlardaki bu tür afl›lamalar ve nakillerde dü¤ümlenmektedir.
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runlar› Moretti’nin bak›fl›nda Lanson’›n yaklafl›m›ndan çok daha
fazla yer kapl›yordu. Üçüncüsü ve öncelikli olan›, Moretti de¤iflimin analizine çok daha fazla kafa yorarken, Lanson’da de¤iflim basit bir art arda diziliflin ötesinde bir önem tafl›m›yordu. Daha spesifik bir ifadeyle, Moretti için önemli olan, kökenlerden ziyade sonuçlard›; arflivlerde kaybolan yüzde 99’luk k›s›m, eskiden flimdiki
zaman› oluflturan bir geçmiflin de¤il, mazinin sisinde fosilleflmifl bir
geçmifle -‘hayatta kalm›fl’ olanlar›n karfl›s›nda ‘yok olup gitmifl’
olanlara- iflaretti. Baflka bir ifadeyle, Moretti’nin önermesi, ba¤lam›n-yeniden kurulmas›n›n pozitivist yorumbilgisinin yerini, evrim
paradigmas›n›n ‘dinamik olarak’ mutasyon geçiren nedenselliklerinin alaca¤› bir edebi tarihten yanad›r.
Bu bak›mdan, selef-hikâyesinin belli bir geçerlili¤i vard›r: Fransa’da Darwinizmi edebi çal›flmalarda kullanmak üzere ilk defa benimseyen kifli, Lanson’›n bafl düflman›, manidar bafll›kl› ünlü kitab› Edebi Türlerin Evrimi’yle tan›nan Ferdinand Brunetière’den baflkas› de¤ildi. Moretti’nin ‘türlerin gelifl gidiflini belirleyen zamansal çevrimler’i kendi araflt›rmalar›n›n eksenlerinden biri olarak benimsedi¤i
dikkate al›nd›¤›nda, onun Brunetière’e daha çok meyleden bir görüflte olaca¤› söylenebilir. Ancak onun bu konudaki suskunlu¤u, belki
de, sözde keflfedilmemifl topraklar› keflfetmek amac›yla yola ç›kan bir
Christopher Columbus e¤iliminden ziyade, Brunetière’in evrim kavramlar›na baflvurmas›n›n entelektüel bir ilkelli¤i içerdi¤ini biliyor olmas›ndan dolay›d›r. Moretti gibi Brunetière de ‘formlar’›n yap›s›na
yo¤un bir ilgi duyuyordu, ancak bu ilginin niteli¤i salt ‘içsel’di, hatta
büyük ölçüde kanonu oluflturan metinlerle (Lanson’›n kavrad›¤› anlam›yla, edebi tarihten ziyade edebiyat tarihiyle) s›n›rl›yd›. Daha
önemlisi, ‘evrim’, analitik araç olmaktan ziyade analojik hareketti;
Brunetière’in türsel ve formel de¤iflim tarihi, apayr› bir töze dönüfltürülmüfl bir ‘gelenek’ ad›na bir türün ‘kimli¤i’ni kollamaktad›r. Bu,
herhangi bir fley aç›kl›yorsa bile, az fley ‘aç›klayan’ bir tarihtir.12
12) Rus Formalistleri -özellikle fiklovski- de ‘evrim’ terimini kullanmaya tutkunlard›, ancak bu içerikteki bir kullan›m›n Darwin’le ilgisi -varsa bile- oldukça azd›r. ‘Evrim’, basitçe
‘de¤iflim’in eflanlaml›s›yken, ‘de¤iflim’ de tamamen ‘içsel’ anlamda, do¤rusal tarih anlay›fllar›n›n yerini formel ‘kopufl’ teorisinin ald›¤›, bir süreklilik ilkesine ayarlanm›fl bir flekilde
kavran›yordu. Moretti “Grafikler”de, evrim teorisine yüzeysel bir benzerlikten dem vurup,
fiklovskici yorumla “yarat›c› yabanc›laflmadan bafllay›p, dura¤an otomatizmde biten sanat›n içsel diyalekti¤i”ne dikkat çeker, ama daha sonra da, “çok geçmeden formlar›n kayboluflu ad›na baflka, daha kat› bir aç›klama görece¤iz,” diye ekler: NLR 24, s. 77; Graphs,
Maps, Trees, s. 17. Kat› türde aç›klama elbette Darwinci do¤al ay›klanma teorisidir.
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Buna karfl›l›k Moretti, de¤iflimi aç›klamakla ilgilidir: Teorik olarak
mevcut seçeneklerden nas›l baz›lar› ‘baflar›l› olurken’ baz›lar› olamaz,
baz›lar› nas›l tükenip yok olur giderken baz›lar› mutasyon geçirir ve
‘uyum sa¤lar’? “Grafikler”, edebiyat› zaman boyutunda takip eder;
“Haritalar”, mekân boyutunda; “A¤açlar” ise bilimsel bir edebi tarih
flemas›nda ikisini birlefltirir (burada ‘bilimsel’, salt verilerin birikmesine -‘kantitatif tarih’- ve onun mekânsal da¤›l›m›na -‘co¤rafya’- de¤il,
arflivin mekânla, morfolojininse zamanla dinamik ba¤›na iflaret etmektedir). Burada -nihayet- konunun özüne geliyoruz: evrimci geliflme dilinin tam bir ak›flla yapt›¤› fiili aç›klama çal›flmalar›. Bu çal›flmalar, ampirik olarak, ikisi de ‘hayatta kalma’ fenomenine odaklanan iki
testle ya da analitik deneylerle yerine getirilmektedir (en uygun olanlar›n hayatta kalmas›, daha az› de¤il). Birinci örnekte, ‘hayatta kalma’,
zaman›n s›nav›ndan geçme, yani metnin ilk kaleme al›nd›¤› andaki
rakipleri tamamen unutulmaya terk edilmiflken, okunmaya devam
edilme anlam›nda özsel baflar› demektir. Analitik deneyse, bir formun ‘morfouzam’da kendi yolculuklar›yla nas›l uyum sa¤lad›¤›n› ve
mutasyona u¤rad›¤›n› gösteren, göç etme süreciyle ‘hayatta kalma’y›
kapsar. Her iki durumda da, bu, form, mekân ile zaman aras›nda bir
dizi anlafl›labilir nedensel ba¤ kurma meselesidir: “bir form al›n, onu
alandan alana takip edin ve dönüflümlerinin sebeplerini etüt edin”.
Bu, az ve özlü ifadeyle, Moretti program›d›r. fiimdiyse, bu deneylerin
tam olarak nas›l yürüdü¤ünü daha ayr›nt›l› biçimde incelememiz gerekiyor. Benim sav›m, kestirmeden söylersem, e¤er Moretti’yi bütün
bunlar›n varaca¤› yere kadar takip edecek olursak, kendimizi bir ç›kmaz sokakta bulaca¤›m›zd›r.

Hayatta Kalma Mekanizmalar›
‹lk örnek bir ‘anlat› formlar› ailesi’nden al›nm›flt›r. Moretti’nin on
dokuzuncu yüzy›l sonu ‹ngiliz dedektif roman›n› afla¤›daki soruyla
iliflkilendirdi¤i bir ba¤lamd›r bu: On dokuzuncu yüzy›lda dedektif
roman› kaleme alan (ve pek ço¤unun romanlar› ayn› dergide, Strand
Magazine’de yay›nlanan) bütün yazarlar içerisinden niçin sadece
Conan Doyle ‘hayatta kalm›flt›r’? Doyle’nin baflar›s›n›n sebepleri ve
bu baflar›y› sa¤layan koflullar nelerdi? Moretti’nin bu soruya cevab›,
“türün kilit bir ‘teknik yasas›’” haline gelecek olan formel ‘ipuçlar›’
vas›tas›ndan faydalanmaya dayanmaktad›r. ‹pucunun de¤iflen kip249

liklerinin araflt›r›lmas›, hiyerarflik düzene tabi ve en üst dal›na -hem
gözle görülür hem de kodlar› çözülebilir ipuçlar›n›n bulundu¤u yere- sadece -ve o zaman da biraz sallanarak- Doyle’nin tünedi¤i bir
‘a¤aç’ ortaya ç›kar›r. Öte yandan, bu ‘teknik yasa’y› tutturamayan yazarlar, iz b›rakmadan edebi tarihin çöp sepetinde kaybolurlar. Sonuçta, bu yaklafl›mdan örtük bir k›yas ç›kar›labilir: Doyle, gerilim
yazarlar›n›n en popüleri oldu¤unu kan›tlam›flt›r; Doyle, ipuçlar›n›
çok özel bir flekilde kullanm›flt›r; bu yüzden, onun ipuçlar›n› kullanma tarz›, onun kal›c› popülaritesini aç›klamaktad›r. Ancak bu, ilk
petitio principii’mizde buldu¤um bir argüman› pekifltiren yanl›fl bir
k›yas m›d›r? “Biz ipuçlar›n›, gerçeklefltirdi¤i dönüflümleri türün tarihi aç›s›ndan en aç›klay›c› olmas› muhtemel özellikler olarak seçtik.” Bu do¤ru olabilir, ancak ‘muhtemel’ kendi bafl›na bir hakikat
kuramaz; bir ön ‘seçim’ olarak, araflt›rma aç›s›n›, bir flekilde arzu
edilen sonuçlar› elde etmeyi sa¤layacak bir yöne meylettirir sadece.
Moretti, biri toplumsal, di¤eri edebi olan iki tart›fl›lmaz olguyu dikkate almaktad›r: Doyle’nin popülaritesi ile onun ipuçlar›n› kullanmas›; ve buradan hareketle, “edebi pazar›n neye benzedi¤inin, form
üzerine oynanan ac›mas›z rekabetin iyi bir göstergesi”ni oluflturdu¤u söylenen ikisi aras›nda bir ba¤ kurmaya koyulur. Peki ama öyle
midir? Burada kurulmas› önerilen ba¤, iki olguyu bir ön metodolojik tercihe dayand›r›p yan yana getirmek yerine, e¤er ancak belirgin
bir nedensel iliflki söz konusuysa, do¤al ay›klanma yasalar›yla yönlendirilen bir edebi tarih anlay›fl›n› örnekleyebilir.
Öyleyse, bu daha kat› nedensel iliflki nas›l kurulur? Nedensellik,
resme, okurlar›n tercihlerine baflvuruldu¤unda girer: “Okurlar, belli bir üslûbu be¤endiklerini keflfederler ve e¤er bir hikâye buna uygun gelmezse onu okumazlar (sonra da o hikâye yok olup gider).”
Bu aldat›c› derecede basit formülasyondan ç›kar›lacak çok fley vard›r. Daha genel argüman yap›s›nda, okurlar›n be¤endikleri fley, evrimci düflüncede ‘ortam’›n, ‘uyum sa¤lama’n›n ya elveriflli ya da elveriflsiz koflullar›n› sa¤layan eflde¤eri -yani, benzeri- ifllevini görür:
belli türde ipuçlar›ndan ‘hofllanma’, türün bir çeflidinin hayatta kalmas›n› garanti alt›na al›rken, di¤er çeflitlerde bu özelli¤in bulunmamas› onlar› yok olup gitmeye mahkûm eder. Ancak, bir okuma pratikleri ve tercihleri ortam›n›n bu flekilde karakterize edilmesi, gerçek
aç›klay›c› güce sahip bir teorik model kurarken, tuhaf derecede derme çatma bir yap› iskelesi kurmaya benzeyecektir.
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Yap› iskelesinin bir kat› (geçerli ‘üslûp’un görünmemesinin unutulufla yol açt›¤› negatif test kat›), an›nda çökebilecek flekildedir.
Okurlar, belirli bir dedektif roman›n›n o üslûpta kaleme al›nmad›¤›n› onu okumadan nas›l bilebilirler? Öte yandan, okurlar›n onu okumas› halinde, Büyük Okunmam›fl Eserler kategorisinde say›lmas› da
mümkün olamaz. Moretti’nin negatif testi bir parça tuhaf bir flekilde
ifade etmesinin sebebi herhalde budur: “E¤er bir hikâye bu kapsama
girer görünmüyorsa...” (alt›n› ben çizdim). ‘Görünmek’, burada, sanki Moretti kendi hipotezinin gerekli k›ld›¤› mant›ksal güçlü¤ün belli
belirsiz fark›ndaym›fl gibi, iki tarafa da oynand›¤› izlenimini uyand›rmaktad›r. Peki, ‘görünme’nin testi ne olacakt›r? ‹lham gelerek tahminde bulunan okurlar m›? Okurlar roman›n ancak bir k›sm›n›, arad›klar› fleyi bulamay›nca umutsuzluk içinde vazgeçene, diyelim yar›ya gelene kadar m› okurlar? Yoksa bu, edebi pazardaki söylentilerin
etkisiyle, ilk okurlar›n hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›klar›n› etrafa yaymalar›, sonraki muhtemel okurlar›n da kitab› ellerine hiç almamalar›yla
m› ortaya ç›kar? Buras›, elbette, okuyan kiflileri temel alan bir edebitarihsel araflt›rman›n, (o ‘görünmek’ fiilinin sorundan kaçmay› akla
getiren sisinde) bafllat›lmas› -bitirilmesi de¤il- gerekecek noktad›r.
Gelelim, edebi hayatta kalman›n pozitif testine: “Okurlar belli bir
üslûbu be¤endiklerini nas›l keflfederler?..” ‘Be¤enmek’, acil olarak
ampirik güçlendirmeye ihtiyaç gösteren, bir derece izlenimci bir terimdir. Okurlar›n karmafl›k ipuçlar›na yönelik bir be¤eni gelifltirdikleri gerçekten do¤ru mudur? Bunun kan›tlar› nerededir? Moretti’nin
gösterdi¤ine bak›l›rsa, tek kan›t, baz› metinlerde, bir ç›kar›m yap›lmas›na yarayan, böylece kusursuz bir daireyi betimleyen ve bir kez
daha savunulmas› gereken hipotezi bafltan do¤rulayan karmafl›k
ipuçlar›n›n varl›¤›d›r. Bu ba¤ kesin bir flekilde olumlanamaz. Tabii ki
Doyle’nin baflar›s›n›n bu çerçevede aç›klanmas› mümkündür, ancak,
daha derine inildi¤inde, bu baflar›n›n tamamen baflka faktörlerden
kaynaklanm›fl oldu¤u da ortaya ç›kabilir (örne¤in pekâlâ, onun mukayese kabul etmez iz sürme yetene¤inden baflka, ya da bu yetene¤ine ek sebeplerle, Baker Street’li centimen Sherlock Holmes figürüne hayranl›k duymaktan ileri geldi¤i anlafl›labilir).
Dahas›, okurlar›n bu tür tercihlerde bulundu¤u iddias›, yaln›zca
metinden ba¤›ms›z bir do¤rulama olmas›n› gerektirmez. Zira, daha
yak›ndan incelendi¤inde gerekli kan›tlar zaten bulunacaksa, o zaman tercihin kendisi de aç›klanmal›d›r. Okurlar bu tür bir fleyi ‘be251

¤enme’ noktas›na niçin gelmifllerdir? Bu sorunun cevab›, varsay›mlar ve beklentilerden oluflan bir toplumsal dünyaya e¤ilen, belli beklentilerin di¤erleri karfl›s›nda nas›l egemen olmaya bafllad›¤›n› gösteren ve bu çerçevede Lansonc› bir yorumbilgisi anlam›yla ‘yorumlama’y› gerektirir. Sözgelimi, on dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›nda,
Carlo Ginzburg’un ‘varsay›msal paradigma’ diye adland›rd›¤›, veya
semiyotikte Peirce’in ‘kand›r›c› ak›l yürütme’ dedi¤i ve dedektif romanlar›n›n yaz›lmas›ndan tutun, sanat tarihine ve psikanalize de¤in,
on dokuzuncu yüzy›l›n entelektüel ve kültürel pratiklerine yay›lan
kapsamla bir ilgisi olabilir mi? Gelgelelim, bu tür bir yorumlay›c›
araflt›rma çabas› parantez içine al›nm›flt›r ve Moretti’nin aç›klama
ayg›t›nda genifl bir gedik b›rak›r. Moretti’nin aç›mlayanlar› (explicans) kendi kendilerini desteklemezler. Kuflkusuz, aç›klamay› aç›klamak, amaçs›z bir mant›ksal yolculuk gibi görünmeye bafllayabilir:
Her aç›mlayan bir aç›mlanan (explicandum) olarak yeniden konumland›r›labilir ve böylece, sonu ‹lk Sebep teorisinin heyelanla kaymas›na varan bir geri çekilmenin yolunu açabilir; Tanr› genellikle uzakta de¤ildir (evrim teorisinin baz› versiyonlar›nda, en çok da Teilhard
de Chardin’in yorumunda aç›kça görülmektedir bu). Öte yandan,
okurlar›n neyi ‘be¤endi¤i’ konusunda daha fazla aç›klay›c› bir bask›
olmadan Moretti’nin temel sorusu (‘edebi tarihin do¤al ay›klanmaya
dayal› baflar› olarak anlafl›lmas›n› akla getiren fley nedir?’), henüz cevaplanmam›fl, hatta do¤ru düzgün sorulmam›fl kalmaktad›r (ikinci
petito principii’miz).

Ay›klama Olarak Okuma
Okura bir dip kayas›ym›fl gibi baflvuran bu yaklafl›m›n baflka bir
teorik güçlü¤ü daha vard›r: Hangi okurlar: ça¤dafl okurlar m›, sonrakiler mi? Daha önce de¤inip geçmifl oldu¤um ‘kar›fl›kl›¤a’ iflte burada rastl›yoruz. Bir bak›fl aç›s›na göre, Moretti’nin (‘ilk okurlar’ referans›yla) akl›ndaki, Doyle’nin ça¤dafl› olan okurlarm›fl gibidir. Ancak o insanlar›n, Doyle’yi, yine romanlar› tefrika halinde Strand Magazine dergisinde yay›nlanm›fl, ancak art›k epeyidir unutulmufl olan
di¤er dedektif roman› yazarlar›ndan daha bir dikkatle ya da daha
fazla tat alarak okuduklar›n› gösteren hiçbir kan›t yoktur. Baflka bir
perspektiften bak›ld›¤›nda, Moretti’nin akl›ndaki, di¤erlerini bofl vererek Doyle’yi ‘seçmifl’ olduklar›na göre asl›nda daha sonraki döne252

min okurlar› olsa gerektir. ‹ki okur kümesi aras›ndaki bu kar›fl›kl›k,
evrim teorisinin güçlüklerinden bir k›sm›na ayna tuttu¤u sürece teorik z›rh›n sa¤laml›¤› aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. Evrimci düflünce, sonradan yaz›lan tarihin bir versiyonudur. Bu da evrimci düflünceyi, kendi kendini do¤rulayan bir teleolojiyi somutlaflt›rma suçlamas›na aç›k b›rak›r. Bu noktada gerekli olan karfl› hamle, bir dizi
karfl›-olgusalla silahlanm›fl biyolojik zamanda geriye do¤ru yürümektir: Evrim zincirinin belirli bir noktas›nda, çok çeflitli muhtemel
sonuçlar söz konusudur ve bunlardan herhangi birinin öngörülebilir ya da gerçekleflmesinin garanti olmas› söz konusu de¤ildir; tarih,
olmufl olabilecek ama çöpe at›lm›fl gibi bir kenara b›rak›lan tesadüfi
ihtimallerin bir hikâyesidir. Geçmifle bak›fl ile içkinli¤i, kaç›n›lmaz
olan ile olumsal olan› dengelemek, felsefi bak›mdan baflar›lmas› zor
bir kurgudur. Ancak bu çifte perspektif olmadan bütün paradigman›n çökece¤i de aç›kt›r. Ya, uyaks›z ya da sebepsiz, hiçbir fleye ba¤lanmayan (kabaca Nietzsche’nin bak›fl›, fakat ‘bilimsel’ bir aç›klaman›n nas›l yorumlanaca¤›na ald›rmadan) rastgeleli¤in ayr›cal›¤›na sahip potansiyel vurgular›n kaosuyla tamamen ihtimallere dayal› bir
formlar ak›fl›na sahip olaca¤›z; ya da, bir fleyin s›rf öyle oldu¤u için
öyle oldu¤u anlafl›lan bir durumu -olay›n olmas›ndan sonra- hakl›
ç›karmay› öngören dairesel bir argümanla bafl bafla kalaca¤›z.
Tarihsel araflt›rmay› ya da analitik ayr›m› daha da ileri götürmeyen Moretti’nin iki okur kümesiyle ilgili bu kafa kar›fl›kl›¤›, flu çözülme paradigmas›na kap›y› ard›na kadar açmaktad›r: Onun ça¤dafl
okuru, hayatta kalmaya iliflkin sonuçlara hiçbir flekilde aç›klama
getirmez (o okurlar›n görünen okuma al›flkanl›klar›na bak›ld›¤›nda, Strand Magazine’de roman› bas›lan di¤er yazarlardan herhangi
biri ‘hayatta kalma oyu’nu alabilirdi pekâlâ); Moretti’nin daha sonraki dönemin, yirminci yüzy›ldaki okurlar›n›n yapt›¤› düflünülen
tercihleri de, Doyle’nin hayatta kald›¤› için hayatta kald›¤›n› söylemekle (hiçbir fley ‘aç›klamayan’ ve hiçbir ilginçli¤i olmayan bir totoloji) efl anlaml›d›r. Her koflulda, seçmeyi belirleyip ‘ay›klayan’
e¤er daha sonraki dönemin okurlar›ysa, Doyle’nin romanlar› örne¤inde burada kastedilen çok özgül türde bir okur (‹ngilizce okuru)
olsa gerektir. Doyle’nin popülaritesi uluslararas› boyuta ulaflm›fl
olabilir, ancak hâlâ ‹ngilizli¤e özgü bir be¤eniyle –zaten onun do¤al halefi de Agatha Christie’nin beyninin k›r evi oyalanmalar›d›r.
Oysa ‘beynin optimal performans›’, yirminci yüzy›lda baflka hiçbir
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yerde temel bir baflar› ölçütü olarak gösterilmemifltir. Chandler ve
Hammett’tan James Lee Burke’e kadar klasik Amerikan heyecan roman› gelene¤inde, esas ilgi oda¤› (‘türün teknik yasas›’) ifllevi gören
ipucu bu de¤ildir. Sözgelimi, Chandler ile Hammett’in olay örgüleri genellikle anlafl›lmas› çok güç türdendir ve onlar› okuman›n hazz› da, daha ziyade, yazarlar›n Los Angeles’taki kirli olaylar› kendi
üslûplar›nca sorgulamalar›ndan gelir. Fransa’da, Maigret romanlar›n›n baflar›s›, esas olarak onlar›n genellikle bafltan savma olarak
kurulan (ve genelikle önemsiz, k›yt›r›k olaylar›n bir toplumsal gerçekçilik formunda paketlenmesi fleklindeki) olay örgülerine dayanmaz. E¤er morfouzam›n tarihi -Moretti’nin iddia etti¤i gibi- karfl›laflt›rmal› edebiyat›n bir dal› olacaksa, o zaman, bu farkl›laflm›fl karfl›laflt›rma ba¤lamlar›n›n onun anlatt›¤› hikâyeyi bafltan sonra yeniden elden geçirmesi gerekecektir.

Üslûp Yolculuklar›
Ancak, karfl›laflt›rma, Moretti’nin ikinci örne¤inin ön plan›nda
yer almaktad›r: Bu defa söz konusu olan, zaman ve mekân içindeki
göç yolculuklar›nda serbest dolayl› üslûp arac›n›n sürekli de¤iflen
baflka hallere bürünmesi ve ifllevleridir. Oyunun ad›, evrim teorisinin kilit kavramlar›ndan birisi, ‘ayr›lma’d›r ve burada, modern romanc› tekni¤inin kültürler-afl›r› talihli yönlerinden biri olarak sunulmaktad›r. Moretti’nin aç›klamas›nda, serbest dolayl› üslûp, as›l
olarak, (Jane Austen’la bafllay›p -ki Moretti’nin örne¤i Mansfield
Park’t›r-, Flaubert ve Zola’n›n romanlar›nda en olgun meyvesini veren) on dokuzuncu yüzy›l Avrupa roman›n›n mal›d›r. Fiil zamanlar›n›n ve flah›s zamirlerinin gramatik manipülasyonuyla sa¤lanan serbet dolayl› üslûbun amac›, bir karakterin içsel dünyas› (düflünceleri
ve duygular›) ile bir anlat›c›n›n gayri-flahsi söylemi aras›ndaki ayr›m
çizgisini buland›r›p belirsizlefltirmektir. Bu, ‘modern toplumsallaflma süreci’ne denk düflen bir ‘uzlaflma formasyonu’dur; öyle ki burada, verili bir öznellik, bir toplumsal kan›n›n basmakal›p fikirlerinin
istilas›na u¤ram›fl ve onun özellikleriyle donat›lm›flt›r. Jane Austen’da, öznel olan ile nesnel olan aras›nda hâlâ bir uçurum vard›r:
Bireysel ses, toplumsal olan›n tiranl›¤› karfl›s›nda hâlâ ‘belli miktarda bir özgürlük’ sahibidir. Flaubert ve Zola’n›n romanlar›ndaysa, kan›, “karakterin iç mekân›n›n bilmeden kamuoyunun basmakal›p
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inançlar›yla sömürgelefltirildi¤i” bir durumu yans›tacak flekilde her
yerdedir. Bu olgu, “serbest dolayl› üslûp Bat› Avrupa’ya kapan›p kald›¤› sürece” hep var olacakt›r. Dolay›s›yla, ideolojik flefkatin tamamen boyun e¤dirdi¤i bir bilinç formuna uygun, çökelti halindeki bir
teknikten öteye gitmesi de pek mümkün olmayacakt›r.
Ancak sonra, hem zaman içinde hem de mekân boyutunda, bir
morfolojik ‘a¤aç’›n çeflitli ‘dallar›’n› model alan bir tarzda, baz› ilginç
fleyler meydana gelir. ‹lk u¤rakta, teknik, Avrupa’dan Rusya’ya göçer:
“T›pk› bireysel zihnin ideoloji taraf›ndan neredeyse bo¤ulup bat›r›lmas› gibi, Do¤u’ya do¤ru co¤rafik bir kayma, e¤ilimi tersine çevirir,
serbest dolayl› üslûbu uzlaflma yerine çat›flmayla efllefltirir.” Moretti’nin örne¤i, Bahtin’in ‘dialojik’ cilas›n›n de¤ifltirilmifl bir flekliyle,
Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’s›d›r. Raskolnikov’un içsel hayat›n› temsil eden ikili ifade tarz›, birbiriyle çat›flan fikirler ve de¤erler aras›nda
yar›lm›fl bir akl›n kan›t› olarak ‘tart›flma’y› sahnelemenin bir arac›na
dönüflür. Üslûp tekni¤i buradan -baflka ‘çatallanmalar’dan- hareketle,
baflka dönüflümler geçirir, yolu on dokuzuncu yüzy›l sonundaki Avrupa’da ‹talya’n›n güneyine düfler; “büyük ulus-devletlerin sessiz, içselleflmifl kan›s›ndan uzakta, dünyadan tecrit olmufl, köy hayat›na dayal› ve rivayetlerin kol gezdi¤i bir adac›kta, anlat› ürünleri (örne¤in,
Verga’n›n I Malavoglia’s›), ‘kolektif sözel mitler’in a¤›zdan a¤za yay›lmas›na çak›l›p kalacak ve serbest dolayl› üslûp tekni¤inin, ‘Bat› Avrupa’dakinden daha kavgac› ve zorlay›c›’ olan ‘bir toplumsal birlik
formunu somutlaflt›rd›¤›’ görülecektir. Bu üslûp, yüksek modernizm
dönemindeyse baflka bir de¤iflim geçirmifltir: James, Proust, Mann ve
Woolf’un ‘üst s›n›f üslûpçuluklar›’ndan, (“psikolojik gerçekçili¤in
modernist epikte ‘türleflmesi’”nin zeminini haz›rlayan) Joyce’un daha
halka inmifl, birinci tekil flah›sl› bilinç ak›fl›na. Serbest dolayl› üslûbun yolculu¤u, son olarak da, okyanusu geçerek, ‘diktatör akl›’n› “siyasal terörün kokuflmufl katman›n› unutulmas› mümkün olmayan
bir tabiilikle” sahnelemenin bir arac› olarak Latin Amerika ‘diktatör
romanlar›’nda yeniden görünecektir.13
Bu benim, serbest dolayl› üslûbun sokuldu¤u hallerle ilgili olarak
flimdiye kadar okudu¤um en parlak ve bir kapsül halinde sunulan betimleyici tarihtir. Ancak Moretti’nin buradaki amac› salt betimleyici
olmak de¤ildir, o ayn› zamanda aç›klay›c› olman›n peflindedir; “bir
13) “Trees”, NLR 28, s. 56-61; Graphs, Maps, Trees, s. 81-89.
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form al›n, onu alandan alana takip edin ve dönüflümlerinin sebeplerini etüt edin” (alt›n› ben çizdim). Peki ama bu sebepler nelerdir, bu
temel ifllev mutasyonlar› neleri ‘aç›klar’, söz konusu fenomenlerin bir
a¤ac›n dallar›n›n durmadan yeni filizler vermesi fleklinde kurulan bir
modelleme neyi hakl› gösterir? Co¤rafik yerinden olma olgusu
(“morfolojik yenili¤in, mekânsal süreksizli¤e ba¤›ml›l›¤›”), kendi bafl›na bir yeterli sebep olarak etkili de¤ildir: Bir olguyu kaydetmek, bir
aç›klama getirmekle ayn› fley de¤ildir. Dolay›s›yla önümüzdeki görev, ‘ba¤›ml›l›k’ teriminin içerdi¤i tam nedensel a¤›rl›¤› berrakl›¤a kavuflturmakt›r. Moretti’nin evrinci biyolojinin kavramlar› için bir kere
daha vard›¤› yer de buras›d›r; biyolog Ernst Mayr’dan al›nt› yaparak,
sebeplerin “evrimin ‘f›rsat do¤urucu, dolay›s›yla öngörülemez’ sebepleri” oldu¤unu söyler. Ancak bu tan›ma bakarak, bunlar›n nas›l yasaya-ba¤l›l›¤›n normal bilimsel anlam›yla ‘sebepler’ ifllevi görebilece¤ini kavramak zordur. E¤er sebepler f›rsatlar›n do¤mas›na ve öngörülemez hallere ba¤l›ysa, o zaman pekâlâ, onlar›n aç›klad›¤› iddia edilen de¤ifliklikleri de, bir vakitte olmas› muhtemel tesadüfi olaylar s›n›f›na sokabiliriz. Dönüp dolafl›p yeniden petitio principii’nin mant›ksal düzenine geliyoruz (üçüncü örne¤im).
Karfl›laflt›rma yapmak aç›s›ndan Moretti’nin örneklerinden birini
alal›m: Dostoyevski ve Rusya. Bunlar, Avrupa’n›n solgun (ve dolay›s›yla, a¤ac›n Avrupa dal›n›n büyüyemedi¤i ya da mutasyon geçiremedi¤i, sadece kendini tekrar edebildi¤i) topraklar›na z›t olarak, yeni uyum sa¤lay›c› geliflmelere imkân tan›yan taze kültürel topraklard›r. Rus topra¤›nda önemli bir fley oldu¤unu serbest dolayl› üslûpla
kaydetmek besbelli ki yeterli de¤ildir. Bu olaya dayanarak (b›rak›n,
bütünüyle aç›klay›c› bir teori kurmay›) daha genifl bir edebi-tarihsel
iddiada bulunmak için, (en az›ndan) iki baflka soruya daha bakmak
gerekecektir. Bunlardan birincisi bildik bir sorudur: Bu görüfl aç›s›yla bak›ld›¤›nda, Rusya, Avrupa’n›n içinde midir, d›fl›nda m›? Bu soruya aflina olmam›z, onun Moretti’nin hipotezi aç›s›ndan tafl›d›¤›
önemi yok saymam›z› gerektirmez: E¤er soru yöneltiliyorsa, ‘a¤aç’›n
flekli de ‘harita’ düzeyindeki irdelenmemifl varsay›mlarla belirleniyordur. Burada sanki, dolambaçl› bir yol izlemekten ziyade, tarihi
yönlendiren ‘model’den bahsediyormufluz gibi bir durumla karfl›
karfl›yay›zd›r. Fakat ikinci soru daha da can al›c› önemdedir: Tart›flmay› sürdürmek ad›na bakt›¤›m›zda, Rusya farkl› bir ‘co¤rafik’ mekân› m› iflgal ediyor; özellikle Rusya’ya özgü olacak flekilde, serbest
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dolayl› üslûbun bu uyum sa¤lay›c› dönüflümünü orada mümkün k›lan ne vard›r? Rus ba¤lam› -ortam›- bu üslûbun mutasyonuna niçin
elverifllidir? Masaya sürülen ‘karfl›laflt›rmal› üstünlük’ nedir? ‘F›rsat
do¤urucu’ ve ‘öngörülemez’ etkenlere baflvurmak, bizim flu soruyu
cevaplamam›za yetmez: ‘Ayr›l›p sapma’ niçin baflka bir yerde de¤il
de, burada görülmektedir?
Bu olgunun muhtemelen, edebiyat›n siyasal ifade özgürlü¤ünü
ikame etti¤i mutlakiyetçilik koflullar›yla bir ilgisi vard›r. Zaten,
serbest dolayl› üslûbun bir iç tart›flma sahnesi olarak kullan›lmas›yla fazla ilgilenmese bile, Belinski’nin iddias› da buydu. Yine de,
bu koflullar›n, serbest dolayl› üslûbun (bilincin -çat›flmayla yar›lmaktan ziyade- imal edilmifl bir konsensüsle doymaya e¤ilimli oldu¤u Bat› Avrupa’da, sivil toplumun yeni boy gösteren formlar›na
z›t olarak) burada mutasyona u¤ramas›n› aç›klamaya yard›m etti¤i
söylenebilir. Ancak böyle bir hipotezi sa¤lam kan›tlarla desteklemenin bir hayli çabay› gerektirece¤i kesindir. Bu hipotez, on dokuzuncu yüzy›lda mutlakiyetçilikle yönetilen bütün ülkeler için geçerli midir? Rusya özelinde, Dostoyevski örne¤iyle mi s›n›rl›d›r?
Bunun, Tolstoy’un romanlar›n›n dillere destan ‘kendine dönüklü¤ü’yle bir ilgisi var m›d›r? Bütün bu sorular›n (art›, benim akl›ma
gelen daha bir sürüsünün) alt›ndan kalkacak bir ‘evrim’ kurgusu
nas›l gelifltirilebilir?

Kültür ve Do¤a
Moretti’nin edebi tarihe yaklafl›m›ndaki güçlüklerden biri, eminim, do¤a yasalar› ile kültür yasalar›n› getirmeye, normalde olmas›
gerekenden çok fazla a¤›rl›k vermesinden kaynaklan›yor. Bu onun en
cüretkâr kumar›. Evrim bilimciler ya da bilim tarihçileri bile onu benimsemeye e¤ilimli de¤iller. Sosyobiyoloji fanatiklerinden gelen baz›
›l›ml› gevezelikler ve daha yak›n zamanlarda, bencillik geniyle ilgili
bofl lak›rd›lar›n d›fl›nda, do¤a bilimciler (Moretti’nin isimlerini aktard›klar› dahil), kuvvetle, biyolojik hayat› ço¤alma, farkl›laflma ve ayr›lman›n yönlendirdi¤i, kültürel hayat›nsa kaynaflma, birbirinin içinde geliflme ve yak›nsamayla yürüdü¤ü görüflünden yana saf tutmaktalar. Yine Moretti’nin sözlerini aktard›¤› Basalla’ya göre, “Farkl› biyolojik cinsler genellikle birbirleriyle çiftleflmezler... Öte yandan, yap›nt› türler, rutin olarak yeni ve verimli varl›klar üretmek için bir ara257

ya getirilir.”14 Moretti, kültür ile do¤an›n süreksizlik sergileyen alanlar oldu¤unu kabul etmeye haz›rd›r. Ama bu salt bir retorik tavizi gibi görünmektedir, çünkü o, süreksizli¤i kabul etme noktas›ndan, hemen, analojiyi (bu terimi bilerek kullan›yorum, onun neleri içerdi¤ine daha sonra dönece¤im) savunmaya atlayacakt›r. Moretti’nin iddias›na göre, kültür, hem yak›nsama hem de ayr›lmad›r, fakat onun argüman›nda en büyük önemi ayr›lmaya verdi¤i görülmektedir.
Üstelik, ciddi itirazlar› göze alarak bu görüflünde ›srarc›d›r. Hem
do¤a bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin benimsemifl oldu¤u konsensüs dikkate al›nd›¤›nda, Moretti’nin tavr› cesurca denecek ölçüde
provokatif bir ›srard›r. Ancak, meseleye daha yak›ndan bakt›¤›m›zda,
onu bu noktaya kendi argüman›n›n dayatt›klar›n›n getirdi¤ini de görürüz. E¤er Moretti paras›n› bu numaraya yat›r›yorsa, öyle yapmak zorunda oldu¤u içindir; aksi takdirde, argüman›n›n aç›klay›c› motoru,
son vitese ç›kmadan önce çoktan durmufl olurdu. Bu arada, masaya
yat›r›lan paray› azaltmak için dahice bir el çabuklu¤una da baflvurmufltur: Yak›nsama kültürel tarihin belirgin özelli¤i olabilir, ancak yak›nsama ayr›lmay› da önvarsayar ve bu temelde baflka ayr›lmalar do¤urur (“Yak›nsama, yaln›zca... evvelki ayr›lma temelinde do¤ar. ... Tam
tersine, baflar›l› bir yak›nsama genellikle güçlü bir yeni ayr›lma patlamas› üretir” –alt› çizili yerler Moretti’nindir). Oysa bunlar kolayl›kla
tersine çevrilebilir önermelerdir: Yak›nsama ayr›lmay› önvarsay›yorsa,
ayr›lma da yak›nsamay› önvarsayar. ‹flte, tekrar yumurta-tavuk ikilemindeyiz, yine farazi bir ‹lk Sebep’e geri dönen sonsuz bir çekilmeye
kap›y› aç›yoruz. En iyisi bu batakl›ktan uzak durmak. Tarihsel kay›tlarla flimdilerde gözlenebilen koflullar› harmanlad›¤›m›zda, kültür konusunda yak›nsaman›n ‘ezelden beri var oldu¤u’ ve bu yüzden kültür
ve do¤a alanlar›n›n kökten bir uyumsuzlukla ilerledikleri aç›kt›r.
Moretti, burada esas vurgunun, neredeyse tam z›t kutba yap›lmas›n› istemektedir. Oysa bu bizi çok uza¤a götürmez ve götürmeyecektir. Bunun bir sebebi, kültürün ve do¤an›n birbirinden taban tabana
z›t iflleyen zamansall›klar›ndan dolay›d›r. Biyolojik zaman, Bra14) Bkz. “Trees”, NLR 28, s. 53; Graphs, Maps, Trees, s. 78. Ancak biyolojik evrimin bu
versiyonu son dönemde önemli ölçüde revizyona u¤ram›flt›r. Benim anlad›¤›m kadar›yla, art›k evrim teorisinde yak›nsama çok daha güçlü biçimde vurgulanmaktad›r ve bunun
alt›nda yatan görüfl, temeli oluflturan ‘kurallar silsilesi’nden dolay›, do¤al ay›klaman›n
tekrar tekrar ayn› çözümlere oynamas›d›r. E¤er evrim zinciri bir s›f›r noktas›ndan yeniden bafllat›lsayd› neler olaca¤›na dair bir karfl›-olgusal fabl aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, sonuçlar muhtemelen az çok benzer do¤rultuda seyrederdi.
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udel’cilerin bile rüyalar›nda görmedikleri bir tür uzun geçmifltir.15
Kültürel zamansa çok daha h›zl› ilerler. Yaln›zca bu sebepten dolay›,
biyolojik organizmalar›n evrimini, edebi yarat›lar›n evrimiyle ‘k›yaslamak’ kelimenin gerçek anlam›yla imkâns›zd›r. Serbest dolayl› üslûbun kaderi de bu aç›dan çok tipik bir örnektir. Moretti, denemesini
afla¤›daki (sentaktik bak›mdan elipsvari) özetle bitirmektedir:
Ve tabii ki alanlar›n çoklu¤u büyük bir zorluk, karfl›laflt›rmal› edebiyat›n neredeyse laneti: fakat bu onun ayr›ca ola¤anüstü gücü, çünkü
yaln›zca böylesi genifl, homojen olmayan bir co¤rafyada kültürel tarihin baz› temel ilkeleri aç›¤a ç›kar. Burada, morfolojik roman›n uzamsal devams›zl›¤a ba¤›ml›l›¤› gibi: ‘allopatrik türleflme’, Ernst Mayr’dan
bir kere daha al›nt› yapmak gerekirse: yeni bir türün (veya her halukârda yeni bir formel düzenlemenin) bir nüfusun baflka bir yurda göçtü¤ünde ve hayatta kalmak için çabucak de¤iflmek zorunda kald›¤›nda ortaya ç›k›fl›. Petersburg, Aci Trezza, Dublin ve Ciudad Trujillo’ya
hareket etti¤inde serbest dolayl› üslûbun bafl›na geldi¤i gibi...

Peki ama, serbest dolayl› üslûbun yolculuklar›nda, sonlar› ‘allopatrik türleflme’ kavram›yla yorumlaman›n gerçek bir anlam› var m›d›r?
E¤er bu, edebi alanda, bir ‘yeni tür’ün ortaya ç›kmas› anlam›na geliyorsa, belli ki yeterince kan›t vard›r. Tür-de¤iflimi, muazzam çapl› bir
uzun geçmifli gerektirir. Bununla k›yasland›¤›nda edebi-tarihsel de¤iflimler, basit bir saat t›klamas›d›r; Darwinci inançlara sahip biri için bir
üslûp arac›nda ya da türde yolculuk yapmak, bir dizi temel türsel-de¤iflimler olmaktan çok daha fazla, bir tür içindeki çeflitlemeler olarak
görünür. Bunlara pekâlâ ‘ayr›lmalar’ ad› verilebilir, ancak do¤al ay›klanman›n evrimci biyolojide iflledi¤i varsay›lan bir flekilde ayr›lmazlar
onlar. Moretti’nin kendi formülasyonu bile duraksama içindedir: bir
‘yeni tür’ olarak ‘allopatrik türleflme’ der, fakat sonra, ‘veya her halukârda yeni bir formel düzenleme’ diyerek onu hemencecik ayraç içine
al›r. Parantez içindeki terimler onlar›n d›fl›nda kalanlarla eflitlenmez.
Bugün, do¤al dünyan›n toplumsal dünyada içerdi¤i fleyleri (ve
tersini), en coflkulu konstrüksiyonistlerin d›fl›nda çok az kifli reddedecektir. Bunlar çok çeflitli k›l›klara bürünebilir, fakat esas olarak iki
15) “Grafikler”de Moretti, Braudel’in uzun geçmifline, edebi çal›flmalar›n ‘üç zaman çerçevesi’nden biri olarak göndermede bulunur (di¤erleri ‘olay’ ve ‘döngü’dür; ‘döngü’ Moretti’nin özel ilgi alan›na girmektedir). Ancak, bir edebi-tarih uzun geçmifl nas›l görünürse görünsün, biyolojik çeflitlikle kesinlikle en ufak bir benzerlik tafl›mayacakt›r.
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türe indirgenebilir. Birinde, do¤al dünya toplumsal dünyay› k›s›tlar
ve bir kal›ba sokar; genel olarak konuflursak, burada dolay›mlayan
terim ‘beden’dir, özellikle de dilin kullan›m› düzeyinde (do¤a bilimlerinin edebi çal›flmalar aç›s›ndan potansiyel yararl›l›¤›ndan bahsetti¤inde Raymond Williams’›n ilgilendi¤i noktalardan birisi buydu).
Di¤er fl›kta, daha ziyade trajik bir uyumsuzluk hali görünecektir
(Leopardi’nin, hepimizi yafllanmaya, zay›f düflmeye ve ölmeye mahkûm eden do¤adaki s›n›rlaman›n, toplumsal iyileflmeye dair sonsuz
derecede akla yatk›n seçeneklerimize gölge düflürdü¤ü yönündeki
karamsar düflüncesi bunun örne¤idir). Ancak ister dolay›mlama isterse uyumsuzluk yoluyla olsun bu temel saptamalar›n yan›nda, do¤a ile kültürü evlendirmeye yönelik giriflimler boflanma mahkemelerinde sonuçlanmaya mahkûm olacakt›r.
Edebi tarihin teorilefltirilmesi söz konusu oldu¤unda, ‘bilim’ do¤rultusunda ne tür çaba gösterilirse gösterilsin, bu boflanan çiftin bir
taraf›yla (tercihen de ‘toplumsal’ alanla) mutlaka ittifak kurulmal›d›r. ‘Soy’, ‘üreme’, ‘evlatl›k’, ‘ayr›lma’ terimlerinin bu tarihte -özellikle de Moretti’nin kay›rd›¤› Roman türünün tarihiyle ba¤lant›l› olarak- bir yeri elbette olabilir. Sözgelimi, Edward Said’in Bafllang›çlar’daki roman üzerine düflüncelerine; bütün konuflmalar›n tekrardan ve farkl›laflt›rmadan, yak›nsama ve ayr›lmadan olufltu¤u (ama
Vico’nun tarihinden Freud’un aile romans›na kadar, akrabal›k yap›lar›na dayal› bir tarihsel antropoloji temelinde flekillendi¤i) fikrine
bak›n. Üreme ve soy iliflkileri burada, mülkiyetin ve otoritenin iletilmesi olarak anlafl›lmaktad›r; toplumsal düzenin çeflitli yar›lmalar›yla birlikte, roman›n ayn› fleylerin sonsuz derecede yeniden üretiminden ciddi kopufl sahnelerini temsil etme yetene¤i de bu sürece dahildir. Yine bu, yaln›zca (tuza¤a düflme, kaçma yolu arama ve ‘geliflme’
gibi ayr›nt›larla bo¤uflan) roman karakterleri aç›s›ndan de¤il, roman›n formlar› aç›s›ndan da geçerlilik tafl›maktad›r. Baudelaire, esas s›n›rlar› karmakar›fl›k hale getirip durmadan ihlal eden roman› ‘piç’
bir tür adland›rmaktayd›.

Analojinin Tehlikeleri
fiu kavflakta, kör gözüm parma¤›na kabilinden kesin sayaca¤›m›z
bir nokta var: Di¤er özellikleri ne olursa olsun, edebi metinlerin genleri yoktur. Her ihtimale karfl›n böyle bir hat›rlatman›n size içten bir
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kahkaha att›rmas›n› normal karfl›lar›m. Elbette, evrim kavramlar›n›n
edebi tarihe uygulanmas› kelimelerin düz anlam›yla olmaz; edebiyat
bir biyolojik organizma de¤ildir. Yine de, varsay›m›n naifli¤i ayn› derecede aç›k olan baflka bir ders vermektedir bize: E¤er düz anlamdan
bahsetmiyorsak, e¤er evrim paradigmas›ndan onun ayn› anda hem
tan›mlay›c› hem de s›n›rlay›c› genetik süreçlerini ç›kar›p alm›yorsak,
o zaman bize kalan, kurulmufl bir analojinin d›fl kabuklar›d›r. Bu, “X,
Y’ye ‘benzer’dir” demektir. Moretti’nin söyledi¤i tam olarak budur.
“T›pk› serbest dolayl› üslûp gibi...”, yukar›da aktar›lan paragraf›n son
‘cümle’sini bafllatt›¤› deyifltir. T›pk› onun gibi mi? Belki, ancak bir
analojinin geçerlili¤i, bu k›sa devreli geçiflten (baflka bir elips) daha
fazla gerekçelendirmeyi gerektirir; dolay›s›yla, bir ‘model’ üniformas› biçmekten daha fazla terzili¤e ihtiyaç gösterecektir. Bilimsel temelde yap›lan analojik ak›l yürütme, bilimsel ak›l yürütmeyle ayn› fley
de¤ildir. Elbette, bilimsel söylemin analojilere doydu¤u, özellikle
metaforlardan geçilmedi¤i bir düflünce okulu vard›r. Fakat Moretti
-bereket versin ki- bu okuldan de¤ildir. Bilim, Moretti’nin metninde,
hipotez, kan›t, test etme ve köklü ampirik denemeleri içeren klasik
betimlemelerde görülür. Benzerlik, bu bilim anlay›fl›n›n bask›s›yla
(özellikle de, istisnalar aray›fl›n›n, salt mtaforik göndermelerle ortaya
at›lm›fl sorunlar›n arkas›nda yatan fleyin elefltirel bir irdelemeye tabi
tutulabilece¤i Popperc› bir yanl›fllanabilirlik testini devreye sokacaksak) neredeyse ilifltirilmek zorunda kal›n›r.16
Analoji, elbette reddedilebilecek bir fley de¤ildir; pudingin kan›t›, onun yenmesinde olacakt›r.17 Ancak en az›ndan, kurulan analojilere, özellikle de kültürü do¤adan ç›karmakta kullan›ld›¤›nda, a priori bir flüpheyle yaklaflmakta da fayda vard›r. Bir dizi etkenle birleflti¤inde bu sorun beni sonuçta, Moretti’nin yaklafl›m›nda en rahats›z
edici olarak gördü¤üm noktaya götürmektedir: Moretti, biyolojik
olan› (metaforik bir flekilde) ekonomik olana bindirmekte, do¤al
16) Moretti, daha önceki “More Conjectures” (NLR 20, Mart-Nisan 2003, s. 79) makalesinde baz› elefltirilerin geçerlili¤ini kabul ederken, kendisinin biraz aceleyle belirlenmifl saptamalar›n›n “teorik beklentilerin olgular› dileklerinize göre flekillendirece¤i
‘Kuhncu’ yaklafl›m›n iyi bir örne¤i; genellikle fikirleri sizinkilere uymayan kiflilerce toplanm›fl olgular›n daha güçlü olaca¤› fleklindeki ‘Popperc›’ yaklafl›m›nsa daha da iyi bir örne¤i” olarak göründü¤üne dikkat çekmektedir. Bu apaç›k Popperc› ödüne, “A¤açlar”
makalesinde de¤inilmemesi çarp›c›d›r.
17) Michael Rustin, W.G. Runciman’›n Darwinizmi toplum teorisine uygulamas›yla ilgili de¤erlendirilmesinde flunlar› yazar: “Runciman, kendi toplumsal ay›klanma teorisinin
terimlerinin hiçbirinin -‘do¤al ay›klanma teorisinden ödünç al›nm›fl olsunlar olmas›nlar-
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ay›klanmay› piyasa faaliyetlerine özümletmektedir. Pazar, Moretti’nin argüman›n›n neredeyse her bölümüne sinmifltir (On dokuzuncu yüzy›l dedektif roman›n› irdelerken vard›¤› sonucu hat›rl›yoruz:
“Bu, edebiyat pazar›n›n neye benzedi¤inin iyi bir resmidir: form üzerinden yürüyen ac›mas›z yar›fl”). Ayr›ca, onun, Doyle ve ça¤dafllar›yla ilintili olarak, ‘soyu tükenmifl eserler’e dair kaz› çal›flmas›nda yapt›¤› iddiaya bak›n: “Pazar›n hükmünü teyit etmektense, ilk okurlar›
taraf›ndan karar verildi¤i gibi soyu tükenmifl edebiyat› unutulmaya
b›rakmaktansa, bu a¤açlar arflivde kaybolmufl eserlerin yüzde
99’unu al›r, onlar› edebi tarihin bünyesine tekrar katar ve sonuçta
onlar› ‘görmemize’ imkân tan›r.” Ancak bir anlam›yla da, yar›fl›n
‘ac›mas›zca’ nas›l gerçekleflti¤ini irdelemeyi sa¤layan pazar›n hükmünün teyit edilmesidir. Bu kendi bafl›na bir tarihsel araflt›rma örne¤idir ve do¤rudan kanon-oluflturmayla ilgilidir (Moretti’nin nitelemesiyle, ‘kanonik dallar ile kanonik-olmayan dallar aras›nda anlafl›labilir bir iliflki kurmak’). Yine de buradaki güçlük, anlafl›labilirli¤in, ‘soyun tükenmesi’ kategorisine kimsenin itiraz etmemesidir.
Daha eski bir saptamaya geri dönen Moretti, Lanson’dan (o, kay›p
geçmiflin itibar›n› kurtarmak istedi¤ine göre) minör, yani unutulmufl eserlere sayg› gösterme konusunda ayr›lmaktad›r.18 Mant›k flusalt metaforik olmad›¤›’n› iddia etmektedir. Ancak, kendi tezinin verimlili¤inin kayna¤› da
metaforik de¤erinde -bir sürecin baflka bir süreçle anlafl›lmas›nda- yatar. Metaforlar aldat›c› olabildi¤i kadar, ayd›nlat›c› da olabilir” (NLR 1/234, Mart-Nisan 1999, s. 113). Do¤rudur, ancak metaforlar ayd›nlat›c› olabildikleri kadar aldat›c› da olabilirler. Bu ba¤lamda,
Moretti’nin denemelerinin kitaplaflt›r›lm›fl hali olan Grafikler, Haritalar, A¤açlar’da, evrim
bilimci Alberto Piazza’n›n yazar›n çal›flmas›n› onaylayan uzun bir ek bölümü de bulundu¤unu kaydetmeye de¤er. Bu merak uyand›r›c› bir belgedir, ancak söz konusu onaylaman›n
Moretti’nin yaklafl›m›n› ayakta tutup tutmad›¤› tart›flmaya aç›kt›r. Piazza, okuma edimine
yay›lan ‘biliflsel sistemler’i kavramam›za yarayabilecek bir genetik bellek kodu olarak
DNA’n›n rolünü öne ç›karmaktad›r. Bu da, bir dereceye kadar, Raymond Williams’›n Young’›n alg› psikolojisinin biliflsel teorilerine (orada alg›dan ziyade ‘yarat›’ya, okurdan ya da
seyirciden ziyade sanatç›ya odaklan›lmas›na ra¤men) duydu¤u deneysel ilgiyi akla getirecektir. Yine de Moretti, esas olarak okuma pratikleri ve bu pratiklerin muhtemel psiko-biyolojik temellerine e¤ilmez. Onun as›l ilgilendi¤i nokta, ‘morfoloji’, edebi formlar›n uyum
sa¤lay›c› dönüflümleridir. Bu ba¤lam›yla Piazza, evrimci biyolojinin teknik dilinin,
DNA’n›n aç›klanmas›nda ‘tercüme’ ve ‘transkripsiyon’ metaforlar›n› nas›l kulland›¤›na,
böylece biyoloji edebi çal›flmalar›n ifline yarayabiliyorsa, bunun tersinin de geçerli olabilece¤ine dikkat çeker. Öte yandan, benim esastaki ihtiyatl› bak›fl›m halen geçerlidir: Piazza’n›n görüflleri, Moretti’nin bir analoji kurmaya bu kadar fazla a¤›rl›k verdi¤i tezlerinden
daha ileri bir noktaya gidiyor izlenimi uyand›rmamaktad›r.
18) Lanson ‘geçmiflteki geçmifl’i kurtarmaktan söz etti¤inde, onu geçmiflin bak›fl aç›s›yla kurtarmay› kastediyordu: “L’histoire littéraire et la sociologie” (1904), Essais de méthode, de critique et d’histoire littéraire, Paris, 1965; çeviri için bkz. PMLA, Cilt 110, No: 2,
Mart 1995, s. 224-225.
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dur: Belirleyici olan ‘Pazar’d›r ve e¤er baz› metinler bizim gözümüzde kaybolmufl durumdaysa, bunun sebebi, onlar›n do¤al do¤ufltan
kaybedenler olmalar›d›r.
Edebi pazarlar, elbette gerçek olgulard›r, en az›ndan genifl anlam›yla modernitede sa¤lam yeri olan olgulard›r ve Moretti edebi pazarlar›n iflleyiflini analiz etme konusunda son dönemki araflt›rmalar›nda çok parlak bir performans sergilemifltir. Zaten sorun bence
baflka bir yerdedir. Piyasa filozoflar›, piyasan›n Do¤a’yla ayn› kökten geldi¤ini düflünmekten hofllan›rlar. Oysa ben bu flekilde düflünmeye meyilli tek bir ‘Marksist’ ad› bilmiyorum. Evrimci biyolojinin
kanatlar› alt›nda piyasa ile do¤a denklemi kurmak, tam olarak sosyal Darwinizmin hamlesidir. Aç›kças›, burada bir politika söz konusudur. Bu, galiplerin tarihinin bir versiyonudur. Bu yüzden, karfl›-olgusal düflünmeye daha tahayyül edici bir aç›dan bakman›n önü
kapat›lm›flt›r.19 Olmufl olabilecek fleyler -marjinallefltirilmifl ve bast›r›lm›fl fleyler- üzerine bir dolu gevezelik yapmak elbette katlan›lmaz bir duygusall›k havas› uyand›racakt›r ve Moretti’nin uyan›k
saçmal›¤›-d›fllayan gerçekçili¤i de bu yüzden hofl karfl›lanmal›d›r.
Gelgelelim, uyan›kl›k, kolayca bütün tutumlar› galiplerin belirledi¤i bir dile dönüflebilir. Nitekim Moretti, ‘yak›nsama’ya dayal› kültür
modellerini (“e¤er dilerseniz kültür daha plastik, daha insani hale
gelir”) elefltirirken flu noktay› vurgulayacakt›r: “Fakat insanl›¤›n tarihi nadiren insani oldu¤u için, belki de bu, argümanlar›n en kuvvetlisi say›lamaz.”20
Bu bir yapboz kadar anlafl›lmaz ve görünüflte oksimoronik cümleyi nas›l yorumlayaca¤›m›zdan tam emin de¤ilim do¤rusu. Bu, dikkat çekici bir Darwinci çal›mla, salt, insan›n insana karfl› insanl›kd›fl› davran›fllar›n›n hikâyesi olarak tarihin yeniden ifade edilmesi midir? Bu önermeyi reddetmek için gözleri yaflarm›fl bir liberal iyimser
olmaya gerek yoktur. Bütün bir ‘Marksist formasyon’ gelene¤i, bize,
insan›n tarihini bu kapsamda yorumlamaya ve bundan dolay›, bir
‘ay›klanma gelene¤i’ni flekillendiren indirgenebilir toplumsal ç›karlar ile, do¤al ay›klanman›n biyolojik güçlerini birbirine kar›flt›rmamaya yönlendirir. Aç›k ki, yine tüm bu sebeplerden dolay›, Moret19) Karfl›-olgusal bir edebi tarihin somut potansiyeli (onun deyifliyle, ‘restaurer l’identité des ‘possibles’”) için bkz. Christian Jouhaud, Les pouvoirs de la littérature. Histoire d’un
paradoxe, Paris, 2000.
20) “A¤açlar”, NLR 28, s. 55-56; Graphs, Maps, Trees, s. 81.
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ti’nin buradaki düflüncelerinin insan› nerelere sürükledi¤ini do¤ru
düzgün kavrayabiliyor de¤ilim. Ancak al›c› gözle bakt›¤›mda, karfl›mda galiplerin tarihinin do¤allaflt›r›lm›fl temsiline benzeyen bir
manzara gördü¤ümü de saklayacak de¤ilim. Farkl› tahayyül zamanlar›na daha esnek biçimde uyarlanm›fl bir edebi tarih, anlafl›lan hâlâ
tamamen daha cazip bir seçenek olarak önümüzde duruyor.
(Türkçesi: Osman Ak›nhay)
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