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Kurguda uzam, yani edebi anlatıda mekânları ve olayları, ka-
rakterleri ve nesneleri başka pek çok unsurla birlikte (hikâye, karak-
ter, za man ve ideoloji) kapsayan alan, kurgusal bir evreni oluşturur. 
Kurgusal uzamların bazı özelliklerini tasvir ederken uzamın, edebi 
metnin kullandığı dilbilimsel yapılardan kurulan, anlambilimsel bir 
yapı ol duğunu varsayıyorum. Ne var ki bu sav, kurgusal uzamları 
oluşturan bileşenlerin, muayyen yazınsal ifadeler ile saptanamayaca-
ğı kanısı üzerine kuruludur. Aslında kurgusal uzam yapıları birtakım 
dinamik mekânsal bilgilerin bileşimlerinin ürünüdür. Bu sebeple ni-
yetim, farklı sınıflara ait uzam-yapılarının birbirleriyle ilişkilerini ve 
bu ilişkilerin yüzeysel (dilbilimsel) dışavurumlarını daha belirgin bir 
şekilde tanımlamaktır.

A. “Çerçevenin” Mekânsal Yapısı
Çerçeveler, kurgusal uzamlar yani kurgusal kişileri, nesneleri ve 

mekânları çevreleyen gerçek ya da olası alanlardır. Kurgusal uzam-
ların kapsadığı bu son öğenin, yani uzamın içinde bulunan mekânın 
bir örneği Kırmızı ve Siyah romanındaki Verrieres Kasabası’nın be-
timlemesidir:
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Küçük Verriere Franche-Comté’nin en güzel şehirlerinden biri sayıla-
bilir (ibid. 29). 

Kendisi de bir çerçeve olan kasaba, okuyucuya hikâyede çok 
daha büyük bir alan teşkil eden Franche-Comté ilçesinin bir parçası 
olarak tanıtılır. 

Buradaki tanım uyarınca çerçeve, birtakım kurgusal varlıkla-
rın uzamlarını belirten mekânsal bir tasavvurdan ibarettir.1

2 Metinde 
farklı anlatımlar, çeşitli çerçeve tiplerinin oluşmasını sağlar, bu çer-
çeveler de hikâyenin evrensel uzamını inşa eder. Bir çerçeve yalnızca 
yazınsal bir dışavurumdan ibaret olabilir; ancak çerçeveler yapısal 
tasavvurlar oldukları için, bir metinde bir çerçeveyi dışa vuran ne 
kadar çok anlatım olursa olsun, çerçevenin kendi dışavurumlarını 
aşması mümkündür. Wellek (1971) anlambilimsel yapılar ve dışavu-
rumları arasındaki ilişkiyi şöyle tarif etmiştir:

Edebi eserlerin belli ses-katmanları vardır bu katmanların içinden 
birtakım anlam birimleri çıkarılır. Bu anlam-birimler, kendi statüleri 
olan bir nesneler dünyasını yansıtırlar ve onları, onlara ulaşmamıza 
olanak tanıyan dilbilimsel katmanlardan bağımsız olarak tanımlama-
mız mümkündür. (68)

Metindeki uzamın zımni ifadelerini, çerçeve olarak adlandırdı-
ğım mekânsal yapılarla bağdaştırmak için uzamı, kurgusal bir alan 
oluşturan, metindeki diğer ifade şekilleri gibi bir metinsel olgu ola-
rak algılamak gerekir.

A1. Çerçeveleri İfade Etmenin Yolları: Doğrudan ve 
Dolaylı Özdeşimler
Çerçeveler, bir mekânı doğrudan ya da dolaylı olarak oluşturan 

metinsel ifadelerdir. Bir çerçeveyi ifade etmenin doğrudan ve dolaylı 
yolları, her iki yolun aynı mekânı, yani Mme de Renal’ın odasını tas-
vir ettiği Kırmızı ve Siyah’ta kullanılır: 

1 Bu sebeple bu, referans sistemi (yani kavramların bilgi kümesi) olarak bilinmektedir
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a. Kesin tasvir aracılığıyla doğrudan özdeşim: Julien, Bayan de 
Rénal’ın odasından çıktı. (105)

b. Kurgulanan bir mekâna ait bir nesnenin tasviriyle mekânın do-
laylı özdeşimi: “başının ağrıdığını söyleyip yatağa gitti.” (92)

c. Çerçevenin bir sınırını teşkil eden bir nesnenin tasviriyle dolay-
lı özdeşim: “Ancak Julien onu seviyor olsaydı, yarı-kapalı kapının 
ardında olduğunu fark ederdi” (189)

B ve C durumlarından çerçeve, nesnelerin tasvirinin sim-
gesel an lam kazanmasıyla dolaylı yolla (böyle bir nesneyi içinde 
barındırabile cek bir mekân olarak) tanımlanır.  Aynı çerçevenin ye-
niden tanımlan ması, içeriğinin tekrarlanmasından ziyade, bu çerçe-
veyi ifade edip gös teren metinsel bilgilerin esnek bir şekilde tekrar 
kullanılmasıyla olur. 

Yukarıda da belirtildiği gibi bir çerçeve, onu oluşturan dilbi-
limsel yöntemlerden bağımsız olarak tanımlanabilir. Ancak normal 
özdeşim yöntemlerinin aksine kurgusal bir çerçevenin doğrudan ya 
da dolaylı yollarla tasvir edilmesi, çerçevenin içindeki mekânların 
yapısını etkileyebilir. Emma’da Woodhouse’un evinin detaylı tanımı, 
Bay Knightley’nin evinin dolaylı tasviriyle karşılaştırılabilir:

Hartfield, bağımsız çimenlikleri, fidanlıları olmasına ve adına rağmen, 
gerçekte Highbury’nin bir parçasıydı. Neredeyse bir kasaba olacak kadar 
geniş ve kalabalık olan bu köyde Emma’nın dengi kimse yoktu.2 
Highbury’den bir mil uzaklıkta yaşıyordu (4).

İki tasvir arasındaki tenakuz yalnızca biçimsel farklılıklara se-
bep olmaz, aynı zamanda betimlemelerin yarattığı mekânın nasıl bir 
somutluğa, ne dereceye kadar sahip olacağını doğrudan ve anlambi-
limsel açıdan etkiler. Anlatının bu noktasında, Bay Knightley’nin ya-
şadığı uzam dolaylı olarak tasvir edildiği için, okuyucuya, bir mali-
kanede yaşaması da bir kulübede yaşaması kadar mümkün görünür. 

B. Mekânın Alansal Yapılandırması
Çerçeveler, bir hikâyedeki olay ve durumlara topolojik tayin-

lerde bulunan, kurgusal uzam ve bölgelerdir. Çerçeveler, kurgusal 

2 Butor, 1969 
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evrenin organizasyonuna göre birbirlerinden farklı olabilirler. Bir 
mekânın bir çerçeveden farkı, hikâyenin topolojik odağı olan uzam-
lardan olmasıdır. Bir mekân gerçek öyküsel olayların lokalize olduk-
ları sıfır noktasıdır. Mekân kavramı geçmişte bundan çok daha geniş 
tanımlara tabii tutulmuştur. Geçmişte mekân, uzamlara, kişilere ve 
olaylara dair her türlü bilgisel olgudan oluşan bir materyaller dizisi 
olarak tanımlanmıştır (O’Toole, 1982; Richard, 1972). Mekânı, bu 
yazıda özgün bir kategori olarak ele alırsak, bir objeyi, kişiyi ya da 
olayı doğrudan kapsayan yakın bölge olarak tanımlayabiliriz. Metin 
devamlılığında başka türlü çerçevelerin de kurulması mümkün an-
cak bu çerçeveler hiçbir noktada mekân görevini göremez. Başka bir 
deyişle, bir çerçeve, kurgusal bir mekânın bir parçası olarak yapı-
landırılabilir ama asla kurgusal varlıkları çevreleyen gerçek alan ola-
maz.3 Bunun bir örneği Duygusal Eğitim’de, Fredercik, Mlle Roque 
ile evlilik hayalleri kurarken görülür:

Seyahat edecekler, İtalya’ya, Batı’ya gideceklerdi! Onun, ufak bir tümse-
ğin tepesinde manzarayı seyrederken ya da Floransa’da galerinin birinin 
önünde, koluna girmiş durakladığında nasıl duracağını hayal etti. (270)

Frederick, Mlle Roque ile evlenmez ve ne o küçük tepecik ne 
de o kemer altı evliliklerinin mutluluğunu çevreler. Ancak metne 
yerleştirilen bu çerçeveler, belli özelliklere sahip (egzotik ve güzel 
uzamlar), potansiyel, somut mekânlar olarak yapılandırılmışlardır. 
Bu yüzden onları, kendi içlerinden kurgusal mekânlar (yapılar) ola-
rak değerlendirmek şarttır.

Mekânların metinsel dışavurumlarına gelince; bunlar, tanımla-
rı gereği, bir dizi davranış, olay ve durumları kapsayabilecek alan-
sal konumlardır ve tüm bu unsurlardan bağımsızdır. Mekân, daima 
geçerli bir çerçeve olduğundan metnin devamında ortaya çıkan, 

3 Çerçeveler ve uzam arasındaki farkı aydınlatmak için, teatral alanla ilgili konseptlere 
bakılabilir. Tiyatroda alan manzarasal alan, seyirciye derhal sunulan alan ve karakterle-
rin sözel olarak anlattıkları, manzara-üstü alan olarak üçe ayrılır. İlki somutlaştırılmıştır 
ve somut olarak görünebilir ancak sonuncusu, yalnızca dil aracılığıyla aktarılabilir ve bir 
hikâyenin metinsel uzamı olarak algılanır. Anlatımsal mekân, yani ya bir uzam ya da baş-
ka türlü bir çerçeve, sözel olarak yapılandırılmıştır. Buna karşı mekân ve karakter arasın-
daki ilişki, oyuncular ve manzarasal alan arasındaki ilişkiye denktir. 
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mekânla alakalı esasların kullanımlarıyla öngörülemez. (Grimes’ın 
ortaya attığı, 1975: 51-52) Mekân kavramının, metnin devamında 
geçerli kabul edilmesi için, alansal bir konumun bir konu bağlamın-
da bir kere tanımlanması yeterli (ta ki metinde bir mekân değişikliği 
gerçekleşene kadar). Örnek:

Saatlerdir balkondan dışarısını seyrediyordu; nehir grimsi rıhtımların 
arasından akıyordu… Odasına döndü, sonra kanepesine uzanıp…  So-
nunda kendi kendinden kurtulabilmek için dışarı çıktı. (90)

Mekânla herhangi başka bir çerçevenin arasındaki fark, bir çer-
çeveyi yeniden tanımlamak için çerçeveye işaret edecek yeni bir me-
tinsel olgunun gerekmesi ama mekânın devamlı ifadesi için herhangi 
bir metinsel göstergenin gerekmemesidir. Mekânlar ve mekânların 
metinsel tezahürlerini göz önünde bulundurursak, mekânın, öne-
minin devamlı vurgulanmasına ihtiyaç duymayan bir çerçeve ol-
duğunu söyleyebiliriz. Bir metnin, bir mekânın önemini göz ardı 
etmeden başka çerçeveler de kurabileceğini unutmamalıyız. Yuka-
rıdaki örnekte la rivière konumu, mekân olarak belirtilen balkonun 
önemini azaltmadan yeni bir çerçeve oluşturur. Frederick odaya 
girdikten sonra mekân dolaylı yolla (le divan nesnesi aracılığıyla) 
tekrar tanımlanır. Bir çerçevenin önemi, metnin içinde devamlı ta-
nımlanıyorsa, bu tanım genellikle dolaylı yolla yapılır. Camus’nun 
La Chute’unda Clamence ile muhatabı sokakta yürümektedirler; 
çerçeveleri, Clamence’in konuşurken yağmura devirli göndermeler 
yapmasıyla tanımlanır:

Bir sakınca var mı, aziz hemşerim, kentte biraz dolaşmak için dışarı 
çıkmamızda? (35)
Bakın yağmur gene başladı. İster misiniz şu sundurmanın altında du-
ralım? (42)
Yağmur hızlandığına göre… Yağmurdan korunan şu bankta oturalım. 
(43)
Bakın yağmur dindi. Evime kadar bana arkadaşlık edin lütfen! (51)

Bir mekânın ilk belirteci kullanıldıktan sonra herhangi bir baş-
ka metinsel araç, mekânın önemini tekrar vurgulamak için genellik-
le kullanılmaz; bir mekân değişikliği belirtilmediği için olay kurgu-
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su, ilk mekânın içinde geçmeye devam eder. Bir mekânı, bulunulan 
konuma doğrudan gönderme yapmadan belirtmek de mümkündür. 
Örneğin Jane Austen’ın Emma’sında mekân, tasvir edilen durum 
aracılığıyla algılanır:

Saçı kıvrıldıktan ve hizmetçi kız çekildikten sonra, Emma düşüncelere 
dalıp kendine acımaya koyuldu. (84)

Mekânın devamlılığına işaret etme yöntemleri, metnin bir 
mekâna ya da mekân değişimine işaret etmekten kaçındığı durumlar 
ve devinimli bir çerçevenin yinelenen ifadeler, öyküsel metinlerde 
oluşturulan uzamların çeşitlerini önemli ölçüde etkiler.

C. Yakınlık Derecelerine Göre Çerçevelerin  
Sınıflandırılmaları
Mekânları, diğer çerçeve çeşitlerinden ayıran yalnızca metin-

sel tezahürleri değil, başka tanım kümelerinden gelen kurgusal ya-
pılara yakınlıklarıdır; yani çerçeveler, kendileriyle hikâyenin öteki 
kurgusal unsurları (olaylar, karakterler, vb.) arasındaki mesafelere 
göre sınıflandırılırlar. Çerçeveler ya anlatının etrafında döndüğü 
kurgusal varlıkların o anda bulundukları çevreler (yani oluşturulan 
mekânlar) olabilirler ya da bu unsurlarla daha uzaktan ilişki kurarak 
nitelendirilebilirler. Mekân ile uzak çevre arasındaki fark genellikle 
anlatı odağı incelendiğinde görülür:

Mathilde, annesinin peşinden kilise ayinine gitti; kadınların apartman-
dan ayrılmasıyla da Julien rahatlıkla sıvıştı ve tekrar işinin başına dön-
dü. (318)

Bu paragraftaki yakın çevre Mathilde’in odasıdır. Kilise çerçeve-
siyse, kurgusal bir uzam tasarlanmış olmasına karşın, hayata geçiril-
miş bir mekân değildir. Bu durum anlatım akışında oluşan konum-
sal kurgu zinciriyle açıklanabilir. 

Çerçeveler işlevsel kavramlar olmasalar da içlerinde daima kur-
gusal varlıklar barındırırlar. Bu yüzden işlevleri ve diğer konumsal 
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yapılarla ilişkileri, içlerinde barındırdıkları kurgusal öğeler aracılı-
ğıyla belirlenirler. Mekânsal çerçeveler sınıfı, hikâye alanını oluştu-
ran anlatının olay ve durumlarının gerçekleştiği konumlardan iba-
retken, diğer çerçeve sınıfları hikâye alanını kalan kurgusal öğelerini 
tanımlamakla sorumludurlar. Bir hikâyenin ana çerçeveler kümesi 
işlevsel sahalara kurulur. Bu sahalara örnek olarak Barth’ın Uçan 
Operası, Woolf ’un Işık Feneri ve Swiss Family Robinson’daki ağaç evi 
verilebilir. 

Metinin bu kısmında belli konusal yapıların ait olduğu bu ko-
numsal düzenin metinsel göstergelerini saptamaya çalışacağım. 
Aşağıda da görülebileceği gibi çerçevelerin yakınlıklarıyla, metinsel 
tezahürlerinin uzunluğu ve bu tezahürlerin mekânlara dair verdiği 
bilgi yoğunluğu arasında hiçbir ilişki yoktur. Bir çerçevenin yakınlık 
derecesi, yani başka bir deyişle hikâye alanıyla anlambilimsel ilişkisi, 
genellikle istikrarsızdır; aynı çerçeveyi soyut metinsel konular kap-
samında, farklı sınıflara uzamlaştırmak mümkündür. 

1. Daha önce üzerinden geçtiğimiz ilk çerçeve sınıfı bir o 
anda var olan mekânlardır.

2. İkincil çerçeveler, mekâna yakın yaratılan ama mekândan 
kesin olarak ayrılan arka plan çerçeveleridir.

İkincil çerçeveler, kurgusal varlıkların içinde uzam aldıkları 
çevreler olsalar da ikincil mekânlar olarak kabul görmezler:

Kısa bir süre sonra Bayan Bates, pencerenin yanından geçerken at sır-
tındaki Bay Knightley’nin çok da uzaklarda olmadığını söylüyordu. 
(Emma: 158)

Buradaki ikincil çerçeveyle (dışarısı) ve mekân (Bayan Bates’in 
oturma odası) arasında, ikisinin de aynı bütünün parçası olması-
na rağmen, açık bir ayrım var. İkincil çerçeveyi, mekândan ayıran 
genellikle algı kuvvetini, kısa süreliğine genel çerçevenin dışını da 
görebilecek şekilde genişleten bir bakış açısıdır. Çerçeveleri birincil 
(yakın) ve ikincil (uzak) olarak ayırıp düzenleyen bu bakış açısına 
dayanan temel, çoğu zaman ikincil çerçevenin, mekânla yan yana 
konulmasıyla vurgulanır:
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Madam Arnaux, onu sesinden tanıdı ve kapı aralığından günaydın dedi 
zira kızı müsait değildi, kendisiyse hastaydı. İçeriden bir kaşığın, cam 
bardağa vuruşu, bir hastanın odasında karıştırılan onca şeyin narin 
şeyin sesi duyuluyordu. Arnaux, karısına veda etmek için ortadan kay-
boldu. (Duygusal Eğitim: 140-144)

Buradaki ikincil çerçeve, yan oda, duyusal yollarla, yani işitsel 
yollarla, algılanır ve bu algı sayesinde ikincil çerçeve bir anlığına 
Frederick’in içinde bulunduğu gerçekliğin bir parçası haline getirilir.

3. Erişilmez çerçeveler belli konusal kapsamlarda ya da anla-
tım sırasında doğan, asla yakın çevre olarak yapılanamayan 
ve yapılandırılmayan ya da anlatının, hikâyelerini takip et-
tiği karakterlerinin asla erişemedikleri mekânlardır. Kur-
gusal alanın ulaşılmaz uzamları, alansal bütünün bir parça-
sıdırlar; ancak ya içlerine girilemeyen kapalı çerçevelerden 
oluşurlar ya da başka çerçevelerde uzam alan karakterler, 
bu uzamlar hakkında hiçbir bilgiye erişemezler. 

4. Geçici olarak kapalı olan çerçeveler, metindeki anlamsal 
durumlarının değişmesiyle açık çerçevelere dönüştürülebi-
lirler. Örneğin Duygusal Eğitim ulaşılmaz çerçevelerle do-
ludur. Çerçeveler erişilebilir kılındıkça önemli bir değişim 
gerçekleşir; Frederick, daha önceden erişilmediği çerçeve-
lerdeki karakterlerin nazarında gitgide artan bir değer ka-
zanır. Ancak romanın ilk kısmında Frederick’in yüzleştiği 
durumlar, bu erişilmez çerçevelerin kapalı kapılarıyla kar-
şılaşmaktan ibarettir:

Kapısına geldiğinde zili çalmaya tereddüt etti. Basamaklar düzeltilmişti. 
Kapı açıldı; “Madam, dışarı çıkın” kelimeleri onun için bir kurtuluştu 
sanki, kalbinden ağır bir yükün kalktığını hissetti. (78)

İkincil çerçevelere kısmen girip onları mekânın devamına dö-
nüştürmek mümkün olduğu gibi, bir mekânla, yan çerçevesi arasın-
daki duvarı sağlamlaştırmak, hatta yan çerçeveyi erişilmez çerçeveye 
çevirmek mümkündür. 
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5. Mekân-zamansal açıdan uzak çerçeveler metnin hikâye ala-
nının ya da zamansal sınırlarının dışında kurgulanan çer-
çevelerdir. Böyle bir alansal bütünlüğe ait olan çerçevelerin 
kurgusal karakterlerinin, yakın çerçevelere de ait olmaları 
“somut” olarak engellenir. Ancak bazı mekân-zamansal 
kısıtlamalar geçici olarak mekânsal çerçevelere dönüştü-
rülebilirler; hikâye olaylarının geçtiği konumsal alanda bir 
değişim yapılır ya da zamanda bir ileri-geri gidiş olursa, 
çerçevelerin durumlarının değişmesine olanak tanınabilir. 
Bununla birlikte, diğer mekân-zamansal kısıtlamalar anla-
tım süresince sabit kalır: 

İnsanların doğumla kazandıkları konuta bağlı olarak değil de karak-
terlerince soylu bulan Kral Üçüncü Henri’nin kraliyet mahkemesiydi. 
(Kırmızı ve Siyah: 328)

Le cour Henri III hikâye zamanı açısından daima uzaktadır. 
Aynı romanda konumsal açıdan farklı uzaklıklara sahip çerçeveler, 
hikâye-olaylarının geçtiği uzamların değişmesiyle, durum değişik-
likleri geçirirler. Örneğin romanın ilk kısmında konumsal olarak 
uzakta kalan Paris çerçevesi, ikinci kısmında Julien Sorel’in kasaba-
dan şehre taşınmasıyla yakın çerçeveye dönüşür. 

Bir metin, kural gereği, uzak bir çerçevenin ileri yakınlaşıp ya-
kınlaşamayacağına dair hiçbir uzamsal gösterge sunamaz. Ancak 
hikâyenin düzenini, hikâyedeki kurgusal alanla, diğer unsurlar ara-
sındaki ilişkiyi ortaya koyarak bir anlatımsal mantığın kurulmasını 
sağlar ve bu sayede çerçevelerin durumlarının belirlenmesine, hatta 
bazı durumlarda öngörülebilmelerine olanak tanır. 

Örneğin Emma’da hikâye-alanı önceden belirlenmiştir. Bu 
hikâye-alanı romanın genel düzeni sırasında ortaya çıktığı için me-
tinde sonradan doğacak olan çerçevelerini durumlarını, hikâye ala-
nı sınırlandırmalarla önceden belirler. Önceden tanımlanan hikâye 
alanının mekân-zamansal sınırlarının dışında kalan çerçeveler da-
ima uzaktadırlar. Mekân-zamanın içinde kalan çerçevelerin (örne-
ğin Highbury Kasabası) adları anlatımda bir kere geçti mi, metnin 
devamında mevcudiyet kazanacakları kesindir. Emma’nın hikâye 
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alanı, sınırlarının dışında kalan ana karakterlerinin o anda yaptıkla-
rı, sınırın içinde olsalardı hikâye olaylarının uzamlarında değişime 
yol açabilecek hareketlerine tabii değildir. Karakterler (geçici ya da 
kalıcı olarak) sınır dışına çıktıklarında bile kasaba anlatımda imge-
sel özelliğini korur. Dolayısıyla Emma kurgusal mekânların durgun 
yapısının tipik bir örneğidir.   

Çerçevenin, mekâna olan mesafesi, uzak ve yakın çerçeveler 
yan yana konulduğunda özellikle göze çarpar. Bu, uzak bir çerçeveyi, 
anlatıma karşılaştırma yöntemiyle dâhil etmenin bir yoludur:

Herkes yerini aldığında ilk açılan konu Maple Grove’du… Hartfield’la, 
Maple Grove’un karşılaştırması. Hartfield’ın toprakları küçük ama dü-
zenli ve güzeldi; evin kendisiyle modern ve dayanıklıydı. “Maple Grove’a 
gerçekten de çok benziyor!” – aradaki benzerlik onu şaşkına çevirmişti… 
(174)

Anlatımın konumsal odağının dışında kalan uzak çerçeveler 
(yani hikâye alanının dışında kalan çerçeveler) en az hikâye alanını 
oluşturan çerçeveler kadar önemlidirler. Kurgusal bir mekânın yapı-
sına dâhil edilen uzak bir çerçeveyi, yakın bir çerçeveyle karşılaştıra-
rak, yakın çerçevenin belli özelliklerine dikkat çekilmesi sağlanabilir.

6. Genelleştirilmiş Mekânlar değişken yakınlık derecelerine 
sahip oldukları için sınıflandırma sisteminde ayrıcalıklı 
bir kategoride uzam alırlar. Genelleştirilmiş mekân metin-
sel araçların belirginliği olmayan, yani somut bir mekâna 
işaret etmeyen, kısıtlamaları ve diğer özellikleri tanım-
lanmamış bir uzamın oluşturulmasıyla ortaya çıkar. Bu 
mekânlar belirsizlikleri sebebiyle kurgusal varlıkların ya-
kın çevreleri olamazlar ancak konu açısından önem taşıyan 
yakın mekânları içlerinde barındırırlar. Genelleştirilmiş 
mekânlar, metnin kullandığı konumsal ifadenin, bir çevre-
ler sınıfına işaret etmesiyle oluşurlar:

Seyahat ediyordu.
Buharlı vapurların melankolisini, çadırlarda soğuk sabahlara uyanma-
nın nasıl bir şey olduğunu, sersemletici manzaralarla, yıkıntıları, yarıda 
kesilmiş duygudaşlıkların acı tadını iyi bilirdi. (Duygusal Eğitim: 400)
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Frederick’in dünya seyahatleri genelleştirilmiş mekânda ger-
çekleşmektedir: olaylar ve olgular serisi, özelleştirilmiş mekânda 
özetlenir. Bir konumu içinde barındıran belirsiz bir çevrenin uzam 
aldığı genelleştirilmiş mekânı aktarmak için sonsuz bir sözcüksel 
form kullanılır. Genelleştirilmiş mekânlar, yakın mekânlardan daha 
geniş, hatta sonsuz bir çerçeve ifade edilmek istenildiğinde de kul-
lanılabilir. 

Emma Woodhouse… dünyadaki ilk yirmi bir yılını neredeyse hiçbir güç-
lükle karşılaşmadan ve hiçbir sıkıntı çekmeden geçirmişti. (Emma: 1) 

D. Gerçekçilik Seviyelerine Göre Çerçevelerin  
Sınıflandırılmaları
Mekânsal bir unsur, modelleştirilmiş bir sözceye bağlı olduğun-

da konumsal ifadelerle, yapılandırılmış çerçevelerin durumu deği-
şebilir. Alttaki örnekte görülen konumsal ifade, koşulla çekimle ön 
görülen gerçekçilik dışı bir sözcede uzam alıyor: 

Madam Sorel adını taşıyacak ve kocasıyla İsviçre’de fakir fukara yaşaya-
caktı. (Kırmızı ve Siyah: 419)

Bazı modelleştirilmiş sözceler munzam bilgilerden (Grimes 
1975: 65), yani olabilecek olup gerçekleşmemiş şeylerle ilgili bilgiler-
den, oluşabilirler. Tüm bu olasılıklar, mekânın da içinde uzam aldığı 
için mekânla ilgili verilebilecek bilgiler de ek bilgiler sayılmalıdır. Ek 
konumsal bilgiler, gelecek kipleriyle kurulan cümlelere, emir cümle-
lerine, sorulara, olumsuz cümlelere, tahminlere, vb. bağlı ifade şekil-
leriyle verilirler. Bu tip modelleştirilmiş ifadelerle kurulan çerçeveler 
karşı olgusal, gerçek dışı ya da varsayımsaldırlar. Aşağıdaki örnekte 
konumsal ifade tamamıyla kullanılan zorunluluk fiiline bağlıdır; ko-
numsal ifade, düşünceyi dile getiren sözceye dayanır, bu sebeple de 
konumsal ifade, varsayımsal bir çerçeve kurar:

Onu, herkesin ortasında, o yarmanın içinde hayal etti. (Duygusal Eği-
tim: 50)
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Bir anlatının kurgusal uzamı içinde, gerçek hikâye alanıyla ille 
de uyumlu olmayan ya da aynı anda var olmayan çeşitli konumsal 
unsurlar bulundurur. Eco’ya göre (1979: 212) fabula, fabulanın ka-
rakterlerinin hayal ettikleri, inandıkları ya da diledikleri tüm ardışık 
durumları kapsayan bir uzamdır. Eco’nun ima ettiği üzere olabile-
cek tüm olayların, gerçekleşmeseler bile var oldukları potansiyel bir 
dünya vardır. Kimi zaman modelleştirilmiş sözcelerle oluşturulan 
çerçeveler, yakın mekânla yan yana durur:

Box Hill’e bir dolap düzenleme cadılığı Emma’nın aklında dolanıp duru-
yordu. Diğerlerinin nasıl tepki vereceğini kestiremiyordu. Belki de kendi 
evlerine döndüklerinde yaptıklarını keyifle hatırlayacaklardı. (Emma: 
232)

Karşı olgusal ve varsayımsal çerçevelerse, içlerinde imkânsız, 
hayali veya inanılan ama gerçek olmayan ya da hayata geçirileme-
yen durumlar barındırdıkları için yakın mekânla bağdaşmazlar. Bir 
metinsel bağlamda oluşturulan varsayımsal bir çerçeve, başka bir 
metinsel bağlamda hayata geçirilebilir. La Chute’dan alınan alttaki 
modelleştirilmiş sözcedeki Paris metnin başka noktalarında sahici 
bir mekânken, burada uygunsuz ve dolayısıyla imkânsız bir duru-
mun varsayımsal çerçevesidir: 

Söylesene, Paris sokaklarında da elimi tutacak mısın? Ah! Latife ediyo-
rum. (100)

Sonuç olarak, konumsal ifadeler, modelleştirilmiş sözceler ola-
rak sunulduklarında, gerçek hikâye alanının bir parçasını oluştur-
mazlar ama hikâye alanıyla farklı ilişkiler içine girerler. Bu ilişkiler 
metinde ya daima aynı kalırlar ya da değişime tabii tutulurlar.

E. Çerçeve Özelliklerine Göre Çerçeve  
Sınıflandırılması
Her gerçek varlık gibi uzamlar de sonsuz unsurlardan, özellik-

lerden ve içeriklerden oluştukları için bitmek tükenmek bilmeyen 
yapılardır. Edebi bir metnin, konumsal yapılara belli özellikler aşı-
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layıp onları konumsal yapılara dönüştürülmeleri kaçınılmazdır.4 Bu 
sebeple mekân ifadeler ve dilbilimsel çevreler, yalnızca çerçevelerin, 
hikâye alanıyla ilgili durumlarına dair bilgi vermezler, aynı zaman-
da oluşturulan çerçevenin cinsiyle ilgili bilgiler de sunarlar. Burada, 
çerçevelerin konumsal nesneler olarak potansiyel içeriklerini ve bir 
edebi metnin, hangi sınırlı sayıdaki içeriklerin hayata geçirildiğine 
işaret ettiğini inceleyeceğim.

Çerçevelerin içerikleri üzerine bilgi veren önemli kaynaklardan 
biri mekâna işaret eden belli nesnelerin duyumsal bileşenleridir. Söz-
cüksel unsurlar gibi anlamsal özellikler, oluşturulan uzamın fiziksel 
özelliklerini, konumsal nesnelerin büyüklüğünü ve/veya şeklini ve/
veya rengini ve/veya materyalini tanımlayarak anlatabilirler. Örne-
ğin “deniz”, gösterilen nesnenin materyalin (su) ve renk çeşitliliğini 
(gri-mavi-yeşil) anlatan sözcüksel bir maddedir. Sözcüksel madde-
lerin isimlendirilmesi, çerçevenin fiziksel özelliklerine işaret ettiği 
gibi konumsal nesnenin diğer taraflarını da gösterebilir. Örneğin 
nesnenin işlevinin ne olduğunun açıklaması (suyu aşmaya yarayan) 
“köprü” kelimesinde yatar. Mekâna işaret eden nesneler, gösterilen 
mekânın sınırlarını da çizebilirler (bir oda gibi) ya da bir mekânın 
sınırlarını daha müphem tutabilirler (dağın zirvesi gibi). Konumsal 
nesneler aynı zamanda bir mekânın içeride mi (örneğin, yemek oda-
sı), yoksa dışarıda mı (örneğin, bahçe) olduğunu belirtebilirler. Han-
gi içeriğin konuma işaret eden bir sözcük biriminin anlam bileşeni 
olduğunu, hangisinin dil-bilenin dünya bilgisinin sonucu olarak 
doğduğu, yani “fiziksel evrenin doğal kanunlarıyla yansıtılabildiği” 
(Chatman 1978: 28) ve hangisinin kazara oluşturulduğunu sapta-
mak zordur. Bir başka deyişle soracak olursak; hangi içerik olası bir 
dünya içinde hayata geçirilir ve gösterilen varlığın mevcudiyet ka-
zanması için gereklidir? Bir içeriğin gerekli bir bilgi olup olmadığı-
nın bir belirteci, metnin o içeriğe dair niteleyici bilgiler verip ver-
mediği ve bu esnada o içeriğe uyan sözcüksel terminolojiyi kullanıp 
kullanmadığıdır. Örneğin “la mer coleur de lessive faible” (La Chute: 
78) cümlesinde, kullanılabilecek tüm deniz renkleri arasından tuhaf, 
soluk bir renk seçilmiş ve metin tarafından nitelendirilmiştir. 

4 Grimes (1966), sözbirimlerin durumsal-unsurlarıyla ilgili şu yargıyı öne sürdü: “Tarih 
boyunca söz birimler kendilerini aynı hikâyenin farklı tohumlarıyla zenginleştirmişlerdir 
… söz birimleri tohumlarından arındırmak gerekir.”
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Mekânların başka bir özelliği, çerçevelerle içlerindeki insanlar 
ve nesneler arasındaki ilişkiyi tanımayabilmeleridir.

Bu içerik kümesi yalnızca mekâna işaret eden bir nesnenin 
adlandırılmasıyla ortaya çıkabilir. Bu tarz içerikler genellikle dün-
ya bilgisi ya da toplumsal görgü kuralları sebebiyle belli mekânlarla 
bağlantılıdırlar. Bu çerçeve içeriklerini hayata geçirebilme için birta-
kım unsurların metinde uzam alması ve belli mekân-söz birimleri-
nin kullanılması gerekir. Çerçeveleri, ait oldukları alanlara göre (özel 
ve toplumsal alanlar) sınıflarına ayıran özel ve genel içerikler bu ka-
tegoriye aittir. Bazı romanlarda özel ve genel arasındaki çizgi oldukça 
siliktir. Örneğin Duygusal Eğitim’de Frederick, Rosanette’i normalde 
bir evin daha özel kabul edilen ama burada “Bunun bulunabilecek 
en perili evlerden biri olduğunu ve buranın, bu evin ahlaki merke-
zi olduğunu derhal anladık ”(162) olarak tanımlanan cabinette de 
toilettede ziyaret eder. Bunun aksine Emma’da toplumsal normların 
açıklığı, evlerin özel ve genel bölmelere kesin ve net bir şekilde ayrıl-
malarıyla vurgulanır. Bu örnekte Bayan Bate’in salonu daha az özel 
bir mekân olarak kabul görürken, evin öteki özel mekânları, Emma 
için ulaşılmazdır:

Adımlarında bir telaş vardı… hizmetçi kız korkmuş ve utangaç duru-
yordu… içeri fazla hızlı alınmıştı. Teyze ile yeğeni koştur koştur yan 
odaya kaçıyorlardı. Kapı kapanın onları tamamen ayırmadan Bayan 
Bates’in… (250)

Çerçeveler açık ve kapalı olarak da ikiye ayrılır. Birtakım içerik-
ler çerçevelerin sınırlarını, hangi tarafa giderlerse gitsinler, aşabilir-
ler; yani bazı içerikler çerçevelerinin sınırlarının dışına çıkabilirken, 
bazı içeriklerin hareket yönlerinin önüne engeller çekilebilir. Çer-
çeveler arası ulaşılabilirlik hem bir çerçeveye tam giriş verilmesiyle, 
hem de kısmi giriş sağlanmasıyla (örneğin görsel ya da işitsel yol-
larla) sağlanabilir. Bir çerçevenin açıklığı ve kapalılığı, içeriklerinin 
kendisi hakkında ne gibi bilgiler verdiğine, başka çerçevelerdeki 
kişilerin (karakterlerin) bu çerçeveye ulaşıp ulaşamadığına göre be-
lirlenir. Örneğin Büyük Umutlar’da Bayan Havisham’ın evinin bazı 
bölmeler kapalı çerçevelerdir. Bayan Havisham’ın kendi kullandığı 
iki odanın dışında kalan uzamlar karanlıktadır. Pip’i, etrafını saran 
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alandan uzakta tutan bu karanlık, ev sakinlerinin büründüğü gizem-
li havayı kuvvetlendirmektedir. 

Karanlık tünellerde ilk fark ettiğim oraya yanık bir mum koyduğuydu. 
Mumu aldı ve daha pek çok tünellerden geçip merdivenleri çıktık; etraf 
hâlâ karanlıktı ve yolumu yalnızca o mum aydınlatıyordu. (82)

Çerçeveler içlerinde barındırdıkları nesnelerle ilişkilerine göre 
kişisel ya da kişi dışı olabilirler. Kişisel bir çerçeve, üstünde bir ka-
rakterin izini ya da etkisini taşır, içinde söz konusu uzamın özel bir 
mekân olduğuna dair fiziksel kanıt bulundurur (Bu kanıt genellikle 
bir nesne ya da daha genel bir özellik veya atmosferdir).

Eldivenlerini çıkarıp odadaki mobilyaları, süs eşyalarını inceledi ve ne 
kadar da zevkli olduğunu söyledi:
Ah! Ne şirin ne kadar da güzel! Bunlar senin fikirlerin! (Duygusal Eği-
tim: 271)

Yukarıdaki örnekte Frederick’in ince zevki, odasını süsleyen 
nesnelerden algılanır ve özel alanını kişisel bir mekâna çevirir. 

Konumsal ifadeler ve dilbilimsel ortamları, belli konular dahi-
linde hayata geçirilip belli çerçevelerle ilişkilendirilebilecek içerik-
lerden oluşurlar. Şu ana kadar kurgusal mekânları, materyallerinin 
özelliklerine (büyüklük, şekil, vb.) ve içlerindeki nesne ve karakter-
lere göre inceledim. Ancak kurgusal mekânların sınıflandırmaları 
içlerinde bulundukları durumların doğalarına (mesela içlerindeki 
karakterlerin davranışlarının onları nasıl gösterdiğine ve hangi du-
rumlar içinde olduklarına) da bağlıdır. Anlatımsal durumları alışa-
gelmiş ve özgün olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Her mekân, diğer varlıklara dair ansiklopedik bilgilerimizle iliş-
kilidir. Bu tip depolanmış bilgi ağlarına metinsel kuramlarda Çerçeve-
ler denir (Bu Çerçeveleri, konumsal birer yapı olan çerçevelerden ayır-
mak için büyük harfle yazacağım).5 Bir Çerçeve, kalıplaştırılmış bir 
durumu gösteren bir veri yapısı, dünyaya dair bildiklerimizin, çeşitli 
olay örgülerine ya da birtakım nesnelere, kişilere, içeriklere, ilişkilere 

5 Metzing, 1979; Goffman, 1974
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ya da gerçeklere, bir uzama, vb. işaret eden anlayış birikimleri veya bi-
rimleri şeklindeki temsilleridir. (Eco 1979: 20ff) Kurguda mekânları, 
bir Çerçeveyle veya kalıplaştırılmış ya da bilindik bir durumla ilişki-
lendirmek mümkündür. Çerçeveler ve referans sistemleri6 metnin ve 
oluşturulan dilin içinde uzam alırlar. (Hrushovski 1982: 166) Çerçeve 
anlayışını ön plana çıkararak okuyucunun depoladığı bilgi birikimine 
atıfta bulunmaktan ziyade bu bilgi-yapılarının metinde nasıl temsil 
edildiğini ve kurgusal uzamların nitelendirilmelerine nasıl katkıda 
bulunduklarını göstermek istiyorum. Bu noktada konumsal uzamla-
rın etrafındaki kalıplaşmış durumların temsiline yani bir mekân an-
layışıyla ilişkili Çerçevelere odaklanacağım. Bazen bilindik durumlar, 
“hapishane hücresi” gibi anlamıyla bilindik bir durumu (hapis edil-
meyi) ortaya koyan bir mekân göstergesi işlevi gören söz birimin du-
yumsal unsurudur. Böyle örneklerde bilindik durumu anlatmak için 
fazladan metinsel bilgiler vermeye gerek yoktur. Aşağıdaki örnekte 
anlatıcı “esir kampı” ifadesinin, okuyucunun aklında geçerli durumla 
ilgili uyandıracağı otomatik ilişkilendirmeleri kullanmaktadır:

Trablus’un oradaki bir enterne kampına gönderilmiştim; susuzluğun ve 
yoksulluğun, kötü muameleni ötesine gittiği bir kamptı. Sana orayı an-
latmak istemiyorum.
Biz, yarım yüzyılın çocuklarının böyle uzamlerin resimlerine ihtiya-
cımız yoktur… Anlayacağın sana güveniyorum. Yalnızca birkaç detay 
vermekle yetineceğim… (Düşüş: 125-126)

Bir metin, yaşananın bilindik bir durum olduğunu mekânın, 
karakterlerin akıllarındaki diğer öğelerle nasıl bir ilişki içinde oldu-
ğunu göstererek, hikâyede gerçekleşen diğer durumlara değinmeden 
gösterebilir. Mesela Duygusal Eğitim’de İtalya çerçevesi, karakterle-
rin hayallerinde romantik durumlarla ilişkilendirilmiştir; bunun 
dayanaksız bir ilişkilendirme olduğu ancak sonra ortaya çıkacaktır:

Ne var ki İtalya bu hayallere yanıt vermiyordu. Artık illüzyonlar çağın-
dalardı! Balayı her şeyi öyle bir süslemişti ki! (376)

6 Referans sistemleri, Hrushovski’nin “sözcelere, metinlere ya da bunların yorumlama-
larına gönderme yapan imgelemlerin devinimi” kuramına benzerler. Bir referans sistemi 
illa kalıplaşmış bir bilgi birikimini düzenlemek zorunda değildir.
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Bu örnekte Çerçeve fazladan metinsel bilgi-yapısı ile ortaya çık-
maz. Çerçevenin kendisi metinsel bir yapı olduğuna göre bilindik ya 
da kalıplaşmış durum ille de metin dışı bilgilerimizde uzam almaz 
ve kişisel metnin bir yaratısı olabilir. Emma’da kalıplaşmış durumla-
rın, çerçevelerle ilişkisi metnin oluşturduğu katı toplumsal değerlere 
dayalıdır. Böyle edebi bir metinde durumların, çerçevelerle bilindik 
ilişkilendirilmeleri önceliklidir; bu sebeple de bazı durumların geç-
tiği uzamlar, sosyal normlara göre uygun uzamlar olarak kabul gö-
rürler. Normlar, kurgusal varlıkların, bir mekâna uygun uzamlaşım-
larına dair en ufak detayları temin ederler ve uygunsuz uzamlardan 
ayrılma noktalarını derhal incelerler:

Böyle şeyler Noel’de şöminenin otururken iyi hoştu ama yazın kasabayı 
keşfe çıktığında tuhaf kaçıyordu. (218) 

Bu tip metinlerde sosyal normların kuralları her kurgusal du-
rumun yapılandırmasında bellidir ve bir durumun etrafına kurulan 
mekânlar, içinde bulundukları toplumsal durumlara göre değişim 
geçirebilirler. Farklı anlayışlar belli durumları farklı çerçevelere bağ-
layabilirler. Kırmızı ve Siyah’ta Mme de Renal zina yapmış olmaktan 
utanır ve toplum tarafından yargılandığını hayal eder: “Verrieres’in 
meydanındaki teşhir direğine geldiklerinde.” (86) Benzer bir durumu 
farklı toplumsal koşullarda yaşayan Mathilde de la Mole’unsa Paris 
salonlarında aşağılanması daha olasıdır: “Ertesi gün yüzlerce salon 
nasıl bir utançla ve nasıl bir zevkle çınlayacaktı” (ibid. 328) Topluma 
teşhir edilme durumları, toplumsal konu bağlamındaki ana toplum-
sal alan olan çerçevenin kullanımını gerektirir. Ancak toplumsallık 
kati bir kavram olmadığından, bir eserdeki toplum kasaba halkından 
oluşabilirken, bir başkasında sosyal bir grup olabilir; her iki durum-
daki topluma uygun konumsal bir uzam seçilmelidir.

Somut bir durumu, konumsal bir mekâna bağlayan çerçeveler 
nadirdir. Özgün bir durum, bir mekân seçimi yapan bir normdan 
sapma olarak ya da hiçbir anlayışa izini bırakmayan bir durum ola-
rak gösterilebilir. Burada öznellikleri tuhaf normdan sapmış ko-
numsal mekânlara odaklanacağım. Bir mekânın tuhaflığı, sıra dışı 
bir durumla sosyal kuralların birbirleriyle ne kadar uyuşmadığına, 
durumun nasıl bir sapma ya da ihlal olduğuna bakarak belirlenir. 
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Deniz Feneri’nde mevcut çerçevenin esas içeriklerinden biri özgün 
bir durum tarafından ihlal edilir: özel bir konuttaki insansal ortam-
da doğal bir durum gözlemlenir:

Dev orduların o başıboşları, önce birlikleri, boşaltılmış, kapıları kitli, şil-
teleri toplanmış eve daldıklarında yalın yerleri tepelemelerine, kemirip 
yellenmelerine rağmen ne yatak odasında ne de konuk odasında onlara 
karşı koyan herhangi bir şeyle karşılaştılar… (114)

Terk edilmiş ev, doğal kuvvetlerin hareket edebileceği bir çerçe-
veye dönüşür; insanları barındırmak işlevini görmesi gereken, yani 
sıradan bir işlevi görmesi gereken, var oluş maksadı ihlal edilir. 

Tuhaf mekânlarda meydana gelen durumlar farklı ölçülerde aca-
yip olabilirler. Bir durumun geçtiği mekâna, sıradanlığını bir dere-
ceye kadar geri veren ya da acayipliğini arttıran romanın kendisidir. 
“Avukatlık ofisimi barın denizcilere ayrılan odalarının oraya kurdum” 
(Düşüş: 144) Clamence’in ofisinin acayipliği, hayatını düzenleyen di-
ğer faktörlerle uyum içindedir. Clamence’in barının çok işlevliliği ve 
taşıdığı önem kapsamında, bar ile yasal danışmanlık yapılan bir ofisin 
bağlantısı “doğallaştırılır”. Bunun tam tersine Duygusal Eğitim’de kra-
liyet sarayına hareket eden izdihamın acayipliği, devrim kapsamında 
bile azaltılamayan ve doğallaştırılamayan öznel bir durumdur.

Aşağıdaki tahta siyah sakallı, göğsü yarı açık, komik görünümlü hatta 
bir kurtçuk kadar aptal duran bir proleter oturuyordu. Kraliçenin oda-
sında bir kadın, saç bantlarını kreme bulayıp başına takmıştı; paravanın 
arkasında iki amatör kâğıt oynuyordu… (298)

Bir durumun, kurgusal bir mekânla ilişkisi, durumu ya bilin-
dik ya da özgün bir olguya dönüştürür ve belli kurgusal mekânlarda 
hikâyenin birtakım özelliklerinin yakalanmasının ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koyar. 

Çerçevelerde geçen durumlar ve bu durumlarda çerçevelerin içe-
riklerine dair yapılan saptamalar çerçevelerin hikâyedeki önemini be-
lirlemek için gereklidir. Çerçevelerin işlevleri, içlerindeki olay, durum 
ve nesnelerin kapsamında tanımlanabilir. Yani bir çerçevedeki fasıla-
lı metin kesitlerindeki durumlar, çerçevelerin içine işlenmişlerdir ve 
ortaya müşterek bir payda koyarlar. Bir çerçeveye bağlı durumların 
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müşterek paydaları, kişisel, toplumsal, yalnız, çelişkili, vb. olarak ta-
nımlanabilir. Çerçevelerin işlevlerini ortak bir paydayla tanımlamak, 
kurgusal mekânların, hikâyenin diğer öğeleriyle (özellikle de olay ör-
güsü ve karakterlerle) koordine olmalarını sağlayabilir. James’in Bos-
tonlular’ında Basil Ransom uygun özelliklerden yoksun bir çerçevede-
ki “kişisel” olarak tanımlanan durumları saptama çabasını reddeder. 

“Elbette sana diyecek bir şeyim var; sana diyecek çok şeyim var,” diye 
bağırdı genç adam. “Bu kasıntılı, üstüne üstüne gelen ama hiçbir mah-
remiyetinin olmadığı, her an herkesin dalabileceği odada söyleyebilece-
ğimden daha çok şey var” (264) 

Çerçevelerin işlevleri, yalnızca mekânın, diğer kurgusal alan-
larla bütünleştiklerini göstermezler, aynı zamanda metinde en etkin 
olan, belli bir çerçevenin önemini saptamakta kullanılan çerçeve-
içeriklerini vurgular. Örneğin Emma Woodhouse’un duygularını 
yalnızca odasında ve fundalıkta özgürce dile getirebilmesi, bu çer-
çevelerin yalnız kalmasına el veren, uygun mekânlar olduklarını 
gösterir ve karakterin burada kavuştuğu mahremiyeti, mekânların 
işlevlerini belirlemede ön plana çıkarır:  

Fırtınadan sonraki bu büyüleyici görüntü, koku, doğanın sakinliği, sı-
caklığı ve eşsizliği ona hiç bu kadar çekici gelmemişti. Burada eninde 
sonunda bulabileceğini düşündüğü huzuru arıyordu… elini tez tutup 
fundalığa çıktı – orada ruhunun tazelendiğini hissediyordu, biraz rahat-
lamış olsa da hangi köşeleri döndüğünü anımsamaya çalışıyordu. (278)

F. Çerçevelerin Uzam Yapısıyla Bütünleşmeleri
Konumsal ifadelerle ihtiyaçtan oluşturulan çerçeveler, uzamın 

fıtri mantığına göre, yani topografik düzenine göre, birbirleriyle 
birleştirilirler ya da ilişkilendirilirler. Kurgusal bir uzamın topogra-
fik yapısı, çerçeveler arasında komşuluk, yakınlık, mesafe, ikame,7 

7 İkame, kurgusal alanın topografik düzeninde, farklı zamanlarda, aynı konumda uzam 
alan çerçevelerin arasındaki konumsal ilişkidir; bir çerçeve, diğerinin uzamini alır: 
“Seni bunca etkileyen, Doubs’un kıyısındaki bu orman… altı yıl önce, şu anda M. De 
Renal’ın bahçesinin dördüncü terasının duvarının yükseldiği uzamı işgal ederdi.” (Kırmızı 
ve Siyah: 29)
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kapsama, hatta boşluk (iki çerçeve arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde 
belli edilmediğinde görünen durum) gibi konumsal ilişkiler kurul-
masını sağlar. Bu ilişkiler ya detaylı bir şekilde tarif edilirler ya da 
dolaylı olarak (yeniden yapılandırılarak) verilirler. Kapsamaya dair 
konumsal ilişkiler, mekânların topografik düzenlemeleri açısından 
çok önemlidir. Büyükle, küçüğün ya da kapsayanla, kapsananın (ör-
neğin bir şehirle, bir odanın) arasındaki sezgisel ayrımı, O’Toole’un 
farklı kurgusal boyutları hiyerarşik seviyelere ayırma kuramıyla 
açıklamak mümkündür. O’Toole (1980) anlatımda kapsamlılık se-
viyeleri dediği bir ayrım yapar. Bir edebi metindeki alanın boyutları, 
hiyerarşik kapsamlar setine göre organize edilir. Sistemde daha üstte 
uzam alan konumlar, daha alt seviyelerde uzam alan konumların üst 
anlamlarıdır (yani onları kapsarlar). Örneğin: 

Sağında bir yayla uzanıyordu; solundaysa yavaş yavaş bir ovaya karışan 
bir çayır vardı; uzakta üzüm bağları, ceviz ağaçları, yeşilliğin arasında 
bir yel değirmeni ve ötesindeki minik patikalar seçiliyordu… (Duygusal 
Eğitim: 38)

O’Toole’un hiyerarşik sistemi, kurgusal mekânların topografik 
yapısını temsil etmenin doğru bir yöntemidir. (Elbette başka ko-
numsal ilişkilendirmeler, bu sistemin içine dâhil edilebilir.)

Kurgusal mekânlar, çerçeveler arasında benzerlik ya da farklı-
lıklara işaret eden eşdeğerlik prensiplerine göre organize edilirler. 
Karakterler arasındaki ilişiklerin yapısal bir gerekliliğinin ön gördü-
ğü kurgusal dünyanın kapsamında (Eco 1989: 238) konumsal yapılar 
birbirleriyle, sesbirimlerin belirgin özellikleriymişler gibi ilişkilendi-
rilirler. Kurgusal bir mekân, uzamlarla alakalı bir nötrlük kümesine 
göre oluşturulmaz, her konumsal yapı ortak özellikler paylaştığı ama 
diğer açılardan karşı çıktığı başka bir konumsal yapıya bağlı olarak 
tanımlanır.

Birbirleriyle bağlantı kuran kuramsal ifadelerin iki prensibi 
olduğundan çerçevelere, birbirlerinden ayrı olgularmış gibi yaklaş-
mak mümkün değildir. Nitelik ve durumların sözcüksel ve anlamsal 
eşdeğerlikleri, konumsal bağlamları güçlendirir: alanlar arasındaki 
boşluklar, anlamsal benzerliklerden mürekkep bir “köprü” aracılı-
ğıyla aşılır, konumsal ifadeler arasındaki zıtlıklarsa, topografik dü-
zenin boşluklarını destekler. 
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Metinsel ifade metotlarının ve kurgusal bir evrende yapılan-
dırılan uzamın teşkil ettiği alanın ilişkisine odaklanarak, konumsal 
ifadelerle, dilbilimsel ortamların, konumsal yapılandırmaları nasıl 
nitelendirip ortak özellikleri ve işlevleri aracılığıyla birbirleriyle iliş-
kilendirildiklerini gösterdim. Son olarak kurgusal uzamlerin, bu ya-
zıda tarif edilen kategorilerinin şematik bir temsilini yazının sonuna 
ekliyorum (Şekil 1). 
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