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BEDEN, MEKAN VE M!MAR! REFLEKS

ÖZET

Beden mekanın içeri!inin davranması durumunda belirginle"mektedir. Bu olu"umun 

varolu"u döngüsel bir anda kendi mantı!ını olu"turarak meydana gelmektedir. 

Etrafındaki içerik ile ortak bir dil olu"turur. Bu dil ‘mimari refleks’ olarak 

açıklanabilir. Bir dil olarak refleksin özelli!i varolu"u sırasında kendi kuralını 

beraberinde getirmesidir. Dolayısı ile çevresiyle sa!ladı!ı uyum özgünle"mektedir.

‘Yok’luk kavramı üzerinden ‘yaratık’ın mimarisi sorgulanmaktadır. Bu, mimari 

protez tasarımı olarak incelenebilir. Hareket bir eksik beden parçası, duyu organı 

olarak ele alınır ve tüm mekan vücudun derisi haline gelir. Refleks kavramı ile 

davranı"larını inceleyebileci!imiz yaratı!ın olu"umuna katılabiliriz. ‘His’ ve ‘"ey’in 

kendi varlı!ı çakı"maktadır. Yaratık, ‘refleksif yabancı benlikler’ algılanmaktadır.

Bireyin kendisini ‘mekan-a!’a bir protez olarak yerle"tirmesi, mekanın bu de!i"ken, 

ya"ayan proteze uyum sa!laması önemli bir strüktür anlayı"ını getirmektedir. 

Görüntü seyirci ili"kisi döngüsünde oda!ın, merkezin ço!ul olması nedeni ile a! açık 

bir sisteme dönü"mü"tür.

Rüya ve sinemaya özgü davranı"ları inceleyerek göçebe, yaratık, refleks olarak 

sınırları koyulmu" mimarlı!a ait kesitler, durumlar örneklemek ve bu a! mekanın ve 

sınırlarının nasıl i"ledi!ini deneyimleyebilece!imiz insan ötesi yaratı!ın mimarisi 

kavramı altında bir metin olu"turmak amaçlanmı"tır.

‘Do!um için uygun ortam’ bölümünde psikolojik topo!rafyaları ortaya çıkartmak 

amacıyla filmler ve kavramlar incelenmi"tir. Sesli dü"ünme kavramı, ‘beden’in ve bu 

tezde ‘denemeler’ bölümünün önemli bir niteli!idir. ‘Kendini olu"turan mekansal 

kasılmalar’, ‘kameranın tanı"tırdı!ı mekansal varolu"lar’ incelemeleri, ‘beden 

v



takvimi’, ‘materyalini olu!turan strüktür’, dile dayalı mekan denemeleri ile ‘kütle’, 

‘protez’ ve ‘birey’ tasarımlarını sorgulamaktadır.

Bu tez çalı!ması süresince metin dı!ında gerçekle!tirilmi! video çalı!maları da 

denemeler bölümünde yer almaktadır. Ele!tiri ve ara!tırma amaçlı kurulan ili!kileri 

yanında kendi kendilerini dı!a vurmaları önemlidir.

Farklı okumalara olanak vermesi dü!ünülmü! denemeler bölümünde resimler metin 

olarak, bazı metinler de resim olarak yer almı!lardır.

vi



 

BODY, SPACE AND ARCHITECTURAL REFLEX

SUMMARY*

Body is apparent when the substances of space behaves. The existence of this 

formation becomes by creating its own logic in a cyclic instant. Forms a common 

language with the surrounding substances. This language could be described as 

'architectural reflex'.  'Reflex' brings its own set of rules in its formation and becomes 

a particular language. Therefore it blends itself with its surroundings in a unique 

manner.

The architecture of the 'creature' is being questioned via the concept of 'absence'. 

This can be studied as an architectural prosthesis design. The movement can be 

approached as a missing body part, a sense organ and thus the entire space becomes 

the skin of the body. Through the reflex concept, we can participate in the existence 

of the creature which we can examine its behaviors.  The existence of 'the feeling' 

and 'the thing' coincide. The creature,'reflexive alienated personas are perceived.

The individual locates self in the 'space-net' as a prosthesis, the space attunes itself 

according to this changeable, living prosthesis brings forward an important 

understanding of structures. Within the loop of image and viewer relationship, net 

becomes an open system due to multiple focal points and centers.

By examining the behaviors particular to dream and cinema, it is aimed to sample 

sections and conditions that belong to architecture limited by nomad, creature, reflex, 

and to pose a text under the concept of architecture of the super-humane creature that 

will provide us to experience how this 'net-space' and its limits function.

* Translated by Esin YÜREKL!.
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In the 'appropriate place for birth' section, films and concepts are examined in order 

to reveal psychological topographies. Spontaneous thinking concept is an important 

feature of the 'body' and in this thesis of the 'experiments' section. It questions 'mass', 

'prosthesis' and 'individual' designs through 'Self-forming spatial contractions', 

'Spatial existences introduced by the camera' studies and 'body calendar', 'structure 

forming its materiality' space experiments based on language.

The video studies realized during this thesis process, apart from the text are also 

placed within the experiments section.  Their self-expression is as important as their 

constructed relations aimed for critique and research.

The 'Experiments' section is planned to allow for different readings, in this section 

images take part as text and some text as image.

viii



1

 

1. G!R!". BEDEN, MEKAN VE M!MAR! REFLEKS

!ekil 1.1’de metin içinde ‘ve Ve’ ba"lacının strüktürü resmedilmi#tir.

Teknoloji bedenin bir uzantısı olarak insanın kendisini dı#arıda tanımlamasına olanak 

vermi#tir. Bu tanımlama sürecinde kontrol ve uyum / adaptasyon önemli birer 

özelliklerdir. $ç ve dı# arasındaki sınırı, derisini mekan içinde, kültürel bedeninde 

ba#ka bir yere ta#ıyabilmektedir. Bu ara yüzeyde (sınır, deri) iki taraflı davranı# 

strüktürlerini ve insanın mekan makinesine bir protez olarak eklemlendi"inde olu#an 

yapı ile bu tez kapsamında mimarlık sınırlandırılmı#tır. Bireyin kendisinin bir protez 

olarak var olabilmesi mimari bir refleks kavramını somutla#tırmaktadır.

1.1. Refleks

Refleks ‘dil’ gibi kendi kendini üreten, geli#tiren, türeten bir davranı#tır. Dil refleksif 

bir kabiliyet, dı#avurum olarak kullanılmaktadır. Ama e"er ‘refleks’i bir dil olarak 

ele alırsak…!

Günümüzde disiplinler arası bir a" mevcuttur. $nsanın, politikanın,.. kendini 

dı#avurabilece"i araçları ele alırsak yazı, mimarlık, ‘#iir’,.. ve kendine protezler 

üretebildi"ini ve bunları bedeni ile uyum içerisinde kullanabilece"ini dü#ünürsek, 

insanın kendisini bir protez olarak çevresinin içerisine yerle#tirdi"ini görebiliriz.

Refleks gücünü görecelik kavramı üzerinden sa"ladı"ı #iirin davranı#sal bir biçimi-

dili olarak kar#ımıza çıkar. Refleks karma#ık ve hareket etmenin mümkün olmadı"ı 

bir a" içerisinde, kendisini ve çevresini algılayan bir bakı# açısının hatırlanması 

olarak canlanır.

Bu a" içerisinde ve a" ile birlikte hareket etmek, davranabilmek mimarlı"ın ba#lica 

sorunu ve ilgi a"idır.

 "ekil 1.1: Denemeler, sözlük, ‘ve Ve’ ba"lacının resmi.
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!nsanın kendini bir protez olarak yerle"tirebildi#i bir çevrede malzeme kavramı da 

de#i"mi"tir (daha do#rusu hatırlanmı"tır); bilgi, deneyim, algı… Üretim amaçlı 

fiziksel girdi insan protezi ile ‘yaratık’ modeline dönü"mektedir.

Böyle bir çevrede sinema ve mimarlık ili"kisinde (an) kameranın varlı#ı ortak bir 

bilinci, farkındalı#ı canlandırır. !nsan ile aynı hızda, güncellikte davranır. Çevre, 

insanın dü"ünce yapısındaki esnekli#e eri"mektedir.

Kamera ‘bakı" açısını’ insan bedeninden ba#ımsız hale getirmi"tir.  Sinema, 

mimarlı#ın gözü, algı aracı olarak davranmaktadır.

Mimarligi bir protez tasarımı olarak görebiliriz. ‘Uyum’ insanın ya"amını devam 

ettirebilmesi için önemli bir kavram olarak kar"ımıza çıkar. Bu ‘uyum’ uyumsuz bir 

zorlama olarak yer almaktadır bu "ekli ile. !nsanı da mekanın bir protezi olarak 

görebildi#imizde uyumsuzlukla da uyum içinde davranabiliriz.

1.2. Yaratık

Kendini yaratık olarak modelleyen varolu"sal, göreceli çevre rüya ortamı ile 

benzerlikler, i"leyi"inde ortak özellikler barındırmaktadır.

‘Ben’ kavramını, ardından ‘öteki’ kavramını ke"fetmek. Bir"ey ‘öteki’ kavramını 

ke"fetti#inde, kendi olmayan, kendine verilmi" olanın dı"ındakileri de 

deneyimleyebilmekte ve tanımlayabilmektedir. Ama buradaki tehlike, e#er bu yalın 

yalnızlık bir ya"antı olarak deneyimlemeye dönü"türülememi"se, kendi algı, bilgi 

tarihini sömürerek kendi içini bo"altmakta ve tüketmektedir. Ancak; a#ın farkında 

olarak a#ın hatırlanmasına katkıda bulunuyor ise (do#al seleksiyon bunu 

gerektirecek) insancıl, varolu"sal ya"amına devam edecektir. Buradaki önemli bir 

basamak da insan ötesi bir yaratı#ın mimarisidir.

1.3. Mimari evrim

Gördü#ümüzü, tanık oldu#umuzu anlamaya, algılamaya çalı"ıyorduk. Günümüzde, 

anlam üretebildi#imiz bir de#er, algısal bir mekan olu"turabildi#imiz ‘bir "ey’i hissi 

maddele"tirmeye çalı"ıyoruz. Dü"üncelerimizi, davranı"larımızı dayandırdı#ımız 

referans ki"inin dı"arısında idi. Onu anlamaya çalı"ırken aslında toplum ileti"imde, 
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ili!kide oldu"u !eyin içinde bazen anlam buldu, bazen de anlamı üretmeye çalı!ırken 

objenin nasıl evrimle!ti"ini deneyimledi (1.2). Ve gizli, alt bir metin olarak toplum, 

kendi ileti!imini, algısını, bedenini dı!arısı ile ili!ki kurabilece"i dü!üncelerini 

sarmalayan bir araç olarak kullanarak bedenini ke!fetti.

 !ekil 1.2: Kolaj ‘kaya’. (Walser, 2007)

Kendi bedenine yükledi"i tanımdan uzak kalmaya çalı!an anlam ile bütün ya!antısı, 

çevresi, tarihi ve hatta gelece"i (eski dü!ünme yapısına göre daha ya!anmamı! olan) 

geriye ve ileri dönük tekrar ya!anmaya, deneyimlenmeye ba!landı.

Günümüzün birey, toplum, çevre üzerine kökten bir mutasyona tanıklık etmektedir. 

Anlamaya çalı!ırken aslında onu deneyimleyebildi"imizin, ve kontrol 

edebildi"imizin farkına vardık. “#u ‘an’ın arkeolojik kazısı” olarak da 

yorumlayabiliriz (1.3 ve 1.4). Yaparak ke!fetmeye çalı!ıyoruz.

Bu yeni bir !ey de"il. Ama ölçe"i ve zaman anlayı!ı bunu deneyimleyen beden ile 

birlikte mutasyona u"radı"ı için artık güncel, yaygın, canlı (yayın), de"i!ken, kaotik 

yapısı var.

 !ekil 1.3: Kandilli kıyı. (Yürekli, Yürekli, 1972-2008)
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 !ekil 1.4: Kolaj ‘kaya Kandilli’, 2008.

Bir sistem kendisini ne kadar kapalı tutmak isterse istesin, dı!arısı ile kurulan ili!kide 

sistem açık sisteme dönü!mektedir. 

... Hata, metafor (‘tropism’), dejavu.

Kamera bir ‘hata’ olarak kar!ımıza çıkmakta. Bedeni olmayan bir ara yüzey; ayna, 

matbaa,… gibi davranan, algı ile hafıza arasında, ‘zoom’, netlik… yapabilen bir araç.

"nsan evrimle!mesi.

Ben ve mekan, ben ve süreç; akıl ve beden (1.5).

‘Ben’ kavramı aynı mekan ve aynı zaman içerisinde refleksif bir yansıma ile, 

ba!kala!ım göstererek varolmaktadır.

 !ekil 1.5: Kolaj ‘anlamak ve/yada anlatmak’. (Walser, 2007)

1.3.1. Objenin tekrar olu!u

Bir obje evren içinde kendi bütün de#erleri ile varolmaktadır. Aynı objenin bir rüya 

durumundaki varlı#ı ba!ka bir bakı! açısına göre ba!kala!mı! ama kendi çevresinde 

eskisi gibi tekil varolmaktadır. Sinemada ise o objenin en ba!taki varlı#ı dolaylı 

olarak söz konusudur. Çünkü bir bakı! açısı içerisinde üretilmi! bir kopya varlı#ın 
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anlatılması ve ba!ka bir bakı! açısına göre de algılanması söz konusudur. Sanal bir 

a", ileti!im a"ı çevremizi olu!turmaktadır. Ve sanallıklar geçirgen katmanlar halinde 

üst üste durmaktadır. Mimaride de bu evrimden söz edebiliriz. Do"a 

evrimle!mektedir. Ma"aranın mimari özelli"i ile !ehir mimarlı"ı bu interaktif 

evrimle!meyi ortaya koymaktadır. Tasarlanmı! bir çevre giyilmektedir.

Evrimle!mek (Tarkovsky, 1972, Solaris., Allen, 1983, Zelig).

Maddenin evrimi.

Malzemenin evrimi.

Dilin evrimi.

Hafıza  algı (görme, ses, dokunma, koku…)

1.3.2. Aktif hareketsizlik

Dü!ünmek bir reflekstir. Dü!ünürken ister istemez vücudumuzun parçaları hareket 

etmektedir. Beden devamlı olarak içsel olanı di!sala dönü!türmektedir. Gözün, göz 

kapakların, ellerin, parmakların bilinç dı!ı hareketleri, kalp  atı!ının hızlanması, 

midenin a"rıması, kasılmak… Büyük boyutta bir mimik ile küçük boyutta bir mimik 

birbirleri ile kar!ıla!tırılabilir durumdadırlar. Dı!sal mimik ve içsel mimik… Bu 

anlamda dü!ünmek davranı!tan kaçınmaktır söylemi yanlı!tır. Davranı! bedenin içsel 

olanı dı!a vurmasıdır. Kendi yüzeyine ta!masıdır. Bir refleks olarak 

gerçekle!mektedir. Davranı! bir reflekstir.

Reflekslerimizi kontrol edebiliriz. Zamanın ve dı! dünya ile olan dayanaklarımızı 

de"erlendiremeyece"imiz bir ‘an’ içerisinde refleksin kontrolu uyku durumuna 

benzer meditasyon durumunda mümkün olabilir.  Meditasyon durumunun uyku 

durumundan farkı, ki!inin algılarının aynı an içerisinde dı! dünyaya da açık 

olabilmesidir.

Rüya, sinema; zaman, obje; içerik zaman içinde mekan olu!turur.

Metamorfoz: ‘his’sin dilsel bir obje olarak haritalanması, do"umundan sonra geli!im 

ve farklıla!ma sonucu strüktüründe ve formunda de"i!im.
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1.4. Görecelik, araç

Araç; kendi kendini algılayı! animasyonun temelini olu!turmaktadır.

Mimari refleks ve yaratı"ın olu!ması, deneyimlenmesi.

Dolaylı tasarım.

Tasarım, görüntüler a"ı içerisinde etkile!imsel bir algının hatırlanması. Hafıza, insan 

bedeninin algıları dolayısı ile olu!makta ve bunun yazılımı ile tarih olu!maktadır.

Uzaktan algılayabilme.

Edebiyatta görüntünün olu!ması.

Sinema görüntüyü nasıl kullanıyor. Kamera ortak dilin aletidir. Bu ortak dil 

teknolojinin geli!mesi sonucu kolayca günlük hayatımızda türetilebilen, 

kullanılabilen ve depolanabilen bir hal almı!tır. Dolayısı ile günlük hayat ‘tasarım’ın 

deneyimsel -bir bakıma anonim (yaratıcısı bir birey, fakat hafızası anonim; 

‘network’)- mekanı olmu!tur.

A" kendi kendine bir prodüksiyon ortamı olu!turmaktadır.  Kullanıcı bir öteki olarak 

kar!ısında duran yaratık dolayısı ile –dolaylı olarak- kendi tasarımını yapabilecektir.

Mekan, protez ili!kisi içerisinde kaotik bir uyum barınmaktadır (1.6). Fiziksel ve 

metafiziksel davranı! özgürlü"ü söz konusudur. Atlamalar, kırılmalar,… refleksif 

davranı!lar bu olu!umu ayakta tutan araçlardır.
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MÖ 4241 takvim (Mısırlılar), MÖ 3200 yazı kullanımı ve tekerle!in resmi (Sümerler), MÖ 3000 abaküs 

(Babilliler), MÖ 1300 alfabe (Suriye), MÖ 700 para (Lidya), MÖ 287 kaldıraç ve vida, MÖ 10 vinç, 999 mekanik 

saat, 1000 havai fi"ek, i"aret, barut  (Çin), 1045 portatif matbaa harfleri (Çin), 1280 gözlük (#talya), 1450 baskı 

makineleri, 1569 yeni bir harita yapma yöntemi, 1592 teleskop, 1614 logaritma cetveli (#skoçya), 1642 toplama 

makinesi, 1643 cıvalı barometre, 1656 sarkaçlı saat, 1665 Robert Hooke'un Küçük Çizimler adlı kitabındaki 

çizimler, yeni mikroskopların gücünü gösteriyordu, 1668 aynalı  teleskop, 1698 buhar makinesi, 1733 uçan 

mekik / dokuma, 1771 suyla çalı"an çıkrık / sa!lam pamuk ipli!i, 1778 yeni tuvalet sistemi, 1783 buharlı gemi, 

1783  sıcak hava balonunu, 1797 para"üt, 1801 denizaltı, 1804  buharlı lokomotif, 1814 buharlı matbaayı, 1815 

madenci lambası, 1819 basınçlı bir dalgıç elbisesi, 1821 otomatik hesap makinesi "fark makinesi", 1826 foto!raf 

(Fransız fizikçi), 1830 diki" makinesi (Fransa), 1836 tabanca "altıpatlar", 1837 kıtalararası buharlı gemi, 1837 

elektrikli telgraf makinesi  (#ngiltere), 1839 vesikalık foto!raf daguerrotype foto!raf tekni!i, 1843 mors alfabesi, 

1846  di"-çene ameliyatı / eter, 1848 yürüyen merdiven, (New York'), 1849 çengelli i!ne, 1857 asansör (New 

York), 1860 içten yanmalı motor, 1863 ilk metro  hattı (Londra), 1868 daktilo, 1872 ardı"ık foto!raflar dizisi, 

1876  telefon, 1876 icatlar fabrikası (ABD), 1877 fonografı, 1878 elektrik ampulü, 1879 elektrikli tren, 1881 

gramofon, 1884 makineli  tüfek, 1885 elektromanyetik dalgalar, 1885 güvenli havagazı lambası, 1886 linotip, 

1888  mü"terileri filmlerinin banyosu, 1889 sinema filmlerinin seslendirilmesi, 1890 otomobil üretimi, 1890 

elektrikli sayma makinesi ile nüfus sayımı (ABD), 1895 10 hareketli film gösterisi, 1898 modern teyp, 1901 

kullan at tra" bıça!ı, 1902 radyo dalgalarıyla mesaj (#talya), 1903 motorlu uçak (ABD), 1903 araba fabrikası, 

1903  elektrokardiyografi, 1904 cam diyot, 1908 Geiger sayacı (radyasyon ölçümü),1909 elektrikli ekmek 

kızartma makinesini, 1923 buzdolabını (#sveç), 1925 trafik lambaları (Londra), 1926 televizyon görüntüsü, 1926 

sıvı  yakıtlı roket, 1928 seloteyp (ABD), 1929 solunum, "demir ci!er", 1933 elektron mikroskobu (Alman), 1933 

kedigözü, 1935 plastik manyetik teyp bandı (Alman), 1937 Hindenburg, 1938 bilye uçlu tükenmez kalem 

(Macar), 1938 fotokopi makinesi  (ABD), 1939 helikopter (Rus), 1942 V-2 (Almanya), 1942 nükleer reaktör 

(ABD), 1945 mikrodalga fırın (ABD), 1945 Hiro"ima ve Nagasaki, atom bombası  (ABD), 1946 elektronik 

bilgisayar (ABD), 1947 polaroid, 1948 transistör (ABD, Nobel Ödülü), 1957 Sputnik I (SSCB), 1959 hoverkraft, 

1960  lazeri, 1962 canlı televizyon görüntülerini ileten uydu, 1969 bilgisayar a!ı (UCLA), 1977 tekrar 

kullanılabilen Uzay Meki!i (ABD), 1982 kompakt disk, 1987 sayısal ses bantları, DAT, 1990 HDTV

 !ekil 1.6: Örnek protez-icat takvimi. (Reid, Fara, 1998)

Refleksif davranı"ın veya dilin önemli bir özelli!i, tanımsızlı!ının kullanıcı 

tarafından göreceli olarak tanımlanabilmesidir.

Ufuk çizgisi  perspektif.

Eski perspektif anlayı"ında merkez, bakan insanda olu"uyordu.  Dünyanın merkezi 

bireyin içinde, her"ey  insana odaklanıyor; "u an, burda, benim için…  $u anda, 

bildi!imiz ve hayatımızı organize etti!imiz perspektif; ufuk çizgisinde sonsuza 

kaçan, sonsuzda odaklanan perspektif.

Gerçekli!i üzerine kurdu!umuz bu perspektif görü"ünün, belli bir zamanda farkına 

varılmı" ve algılanmı" olması önemli bir ipucudur. 18. yy. da icad edilmi" kameranın  
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algısıda bunun aynısıdır.  Her!ey mutlak dı!arıda odaklanmakta ve insan da bunun 

bir parçası olarak perspektifin içinde yer almaktadır.

Görüntü objele!mi!, tekrar algılanma olana"ı dolayısı ile mekansal özellikleri 

barındırmaktadır (1.7).  Bu görüntü içinde denenen farklı perspektif kuralları, 

yanılsamalar, kolajlar, katmanlar daha önceki ilkel perspektif anlayı!ının bir tarihsel 

yansıması, döngüsü olarak, tekrar ‘ben’-insan odaklı, merkezli olu!maktadır.

  !ekil 1.7: Seri Kolaj Kandilli kıyı, 2008.

Fakat bu döngüde farklı olan !ey (geli!mi!, dönü!mü! olan, görüntü-seyirci ili!kisi 

ile de ilgili) oda"ın, merkezin ço"ul olmasıdır.  A"ın içerisinde açık sistem 

belirginle!mektedir.  Evren a" içerisindeki adreslemeler, varsayımlar, tanıklıklarla 

olu!maktadır.  Dolayısı ile her an bütünün tanımlı oldu"u, insanın bilincinde oldu"u 

ve her tekrar eden ‘an’da tanımın de"i!ti"i bir çevre anlayı!ı geli!mi!tir.
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Enstantane (‘snapshot’) – tahmin etmek, kestirmek (‘forecasting’); geçici bir !eyin az 

ve öz dı!a vurumu.

1.5. Refleksif Mimari

“... ‘speciation’: refleksif yabancı benlikler (‘alloselves’). Refleksif: e"ilebilen, 

refleksleri olan, kendisini içinde barındıran ve kendisine etkiyen ili!kilerle davranan.  

Refleks terimi bireysel, ki!isel referansı (‘self-reference’) önermektedir, ve ‘ben’, 

‘sen’, ‘o’ (‘itself-yourself-myself’) ları içeren ortak bir ki!i, benlik olu!turmaktadır 

veya ki!isel farkındalık, kendini tanıma, ki!isel benlik açılımlarına olanak 

vermektedir.  Refleks terimi mimarlık tartı!ması içerisinde mimarlı"ın içeri dönük 

pasiflikten aktifli"e, davranı!a, ya!ama, ve dolayısı ile bilinçlilik durumuna 

dönü!ümünü kuvvetlendirmektedir.

‘Refleksif mimariler’ betimleyen bir yapılanmadır.  Betimleyen yapılanma, 

merkezinden türeyebilen, üretici, ön yaratıcı karaktere sahiptir.  Beklenmedik bir 

modifiye edici olarak x bir varlı"ı olan y  nin yanına yerle!tirildi"inde, yaratıcı 

ba"ımsızlık, hareketlilik !u soruyu sorarak olu!maktadır; ‘y nasıl x olabilir?’ veya 

‘mimarlık nasıl refleksif olabilir?’  Soru ve cevapları etkile!im, hareketlilik, fiziksel 

ve sanal mekanda çift varolu!, biyolojik olanın mimari için gereklili"i, vs yoluyla 

etkilenen trans-mimarlı"ın ilgisini isteyen teknolojik ve güncel içeri"i olan 

geli!melerle olu!maktadır.

Teknolojik geli!meler artık kültürel geli!melerden ayrılamazlar.  Ayrı tutulsalar da 

kültürün olu!turdu"u teknoloji ve tekrar bir döngü içerisinde teknolojinin 

olu!turdu"u kültür aynı soruyu olu!turmaktadır.

Benim çalı!malarım sıvı mimarlıklardan trans-mimarlıklara, görünmez mimarlıklara, 

!imdiki yaratık (‘alien’) fikri üzerine ve kendi betimleyicisi olan yaratık mimarlıklar 

veya allo-mimarlıkları öneren ‘allo’ üzerine ara!tırmalarım, betimleyici 

güzergahlarında kendisinin üretimi üzerine bu sınırları ara!tırmaktadır.  Bunun 

üzerine refleksif ve ‘allo’ arasındaki ili!ki nedir?

‘Allo-yaratık (‘alien’) ın kökü, di"eri demektir.  Fakat alı!ılagelmi! ‘kendisi olmayan 

her!ey di"eridir’ algısında de"il, tümüyle ba!ka bir düzene ait olan ‘di"eri’ ile 
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ili!kilidir.  Dolayısıyla ki!isel referansa  dayalı refleksif mimarlı"a do"ru (‘self 

referencial refleksive architectures’) devinimi harekete geçirecek güç, kaynak ‘allo’ 

referanslı yaratık mimarlıklara (‘allo-referencial allien architectures’) 

özde!le!mektedir.  Ama hala, en az iki yönden bu böyle de"ildir.  Birincisi, dura"an 

(‘inert architecture’) mimarlı"a refleksif ve aktif ki!isel referansın (‘self-reference’) 

ve bilinçlili"in garanti edilmesi zaten bir yaratık önermedir; zaten bireysell"inin 

kendi içine katlanarak bireysizle!mesidir. #kincisi; böyle garantörlük yaratık 

üretiminin büyük bir örgüsünü olu!turan allogenetigi (‘allogenesis’) içermektedir.  

Bu tartı!tı"ım örgü bizim geli!mekte olan transmodern kültürümüzün karakterini 

olu!turmaktadır. Tüm bu di"eri, ba!kası olma özelli"i ile yaratık halen refleksif bir 

ki!ili"e ama di"eri ki!ili"e veya allo ki!ili"e sahip olabilir.  Yarati"in yazarlarının 

bizim oldu"umuz ölçüde, bu allo-ki!ilik, ki!ilik ve bilincin ne içerdi"i hakkında 

bizim anlayı!ımızdan türemektedir, fakat bizden dolayı üreselerde bizim 

ihtiyaçlarımıza benzemeyen teknolojik ihtiyaçlarla kendi geli!im çizgisinde hareket 

etmektedir.  Bu allo-ki!ilik, yaratı"ın ki!ili"i bizim için bir ba!kadır, ve bu hala bizim 

kendi üretimimizse; yaratı"ı yarattı"ımız sürece yaratı"ın ki!ili"inide 

olu!turmaktayız, ve yaratı"ın ki!ili"ini olu!turdu"umuz sürece refleksif olarak kendi 

güncel ‘!u an’ ki ki!ili"imizi de modifiye etmekteyiz (kültür; allo-ki!ilik).

Biz mekanı ve formu his, ba"ımsızlık, ki!isel farkındalık, zeka ve ya!am ile i!gal 

ederken, hali- hazırda yayılan özelliklerimizi, kimliklerimizin da"ıtımına zorlamı! 

gücün ortaya çıkarttı"ı refleksif benlik ve yaratı"ın formülasyonundaki potansiyel 

ikilem allo-benlik’in ister istemez, planlanmamı! olu!umunda çözülmektedir.  

Dolayısı ile mimarlıkta; refleksif mimarlıklar yaratık mimarlıklardır, muhte!em 

yeniden yazılım sisteminin di!a vurumları...

Refleksif aynı zamanda yansımayı, spekülasyonu, tahmini önermektedir.  Bazen 

muhte!em bazen muhte!em olmayan simetrilerin varlı"ına i!aret etmektedir.

...

‘Transvergence’.

Mimarlıktan: yeni aletler icat etmek yeni mekanlar icat etmektir.” (Novak, 2002)
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2. A!. YEN" B"R BEDEN"N FARKINDALI!I

Yeni bir bedenin farkındalı!ı; ‘a!’in olu"umu.

A!’ı olu"turan her içerik sadece bir nokta, adres de!il, herhangi ba"ka bir içerik, 

nokta, görüntü ile ba! kurabilecek bir mekan özelli!indedir. Ve kullanıcı bu mekan 

ile bütünle"ti!i zaman, ortak bir beden olu"turmaktadırlar (2.1).

A!’ın varolabilmesi için devinim, hareket, bakı" açısı, görecelik kavramlarının 

i"liyor olması, bedensel bir mekan tanımlanması gerekmektedir.

Her algı bir halüsinasyondur.

Gerçek ve/yada hayali.

Güncel ve/yada sanal.

Sanal, dü"üncenin güncel olanı ortaya çıkarttı!ı anda hayali de!il ama gerçektir.

Geçmi" ve "imdi yada "imdi ve gelecek.

 #ekil 2.1: Denemeler, sözlük ‘ve/yada’ ba!lacının resmi.

Hisler görüntüyü kontrol eder, algının tam kıvamını bulmasını destekler.  Aklın 

zarında dı"arısı ve içerisinin farkı yok olur. Bütün do!a bir rüyaya dönü"ürken sinir 

sisteminin gücü ile hisler manzaranın karekterini üstlenirler.  Her bir sunu", eser 

hislerin ve gerçe!in birbirinden ayırt edilemeyece!i bir zar olarak davranırlar; 

rüyanın gerçekten, akla dayalı görüntünün algılanan görüntüden ayırt edilemedi!i bir 

yüzey.

Kendimizi geride bırakmaya izin veren ‘bilinçlilik durumu’ de!ildir.  Bunu 

gerçekle"tirmek için ‘ego’yu terk etmek gerekmektedir.  Subje ve obje arasındaki 

fark ortak bir zar üzerinde yok olmaktadır. Zar do!a ile fikir arasında bir gerçekliktir, 

olu"umdur.

‘#ey’lerin saf görüntüleri egonun soyutlandı!ı bir ortamda mümkündür. ‘#ey’ler, bir 

egoya dayanmadı!ı halde zaten birer dü"üncedirler. Sarho" veya yarı uyanık durum 
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bunun deneyimlendi!i bir ortamdır.  Hislerin duvarları ‘"ey’lerin kendi varlıkları ile 

çakı"maktadır.  Bu çakı"ma gerçekle"meseydi insan kendi varlı!ını da 

algılayamayacaktı.

Mnemic mekan; kendi kendinin algısını geli"tiren, sorgulayan mekan.

Diagetic mekan; görüntüyü mimari mekan gibi kullaniyor.

Bedeni kendi hapishanesinden dı"arı çıkartmak, mumyayı ya"ama geri göndermek 

(‘demummify’).

2.1. Beden

Dil  maske.

Konu"mak, veya hayvan sesleri bedenin içsel olanı, dü"ünceyi dı"arı vurmasıdır, 

kendi sınırlarının yüzeyine ta"masıdır.  Konu"ma do!açlama bir cevaptır.  Bu dilsel 

anlatımın, bedenin içine ne kadar hava aldı!ı ile ilgilidir.  Nefes almak ta bir 

reflekstir.  Dü"üncenin ifade etmek istedi!i, anlamı, hisler, aklın titre"imi nefesi 

do!rudan etkilemektedir (2.2).

 !ekil 2.2: Seri kolaj ‘Not I’. (Beckett, 1972)

Cevabın gecikmeye u!ramasi davranı"ın ortaya çıkı"ını etkilemektedir. Davranı" 

bilgi ta"ımaya ba"lamaktadır, davranı"-refleks uyku halinden çıkıp hatıralar ile 
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yüklenmeye ba!lamaktadır. Uyku halinin (refleks-davranı!ın) özelli"i depolanmı! 

hafızaya ve hiçbir hatıraya sahip olmayan bilgi ta!ımasıdır.

Ses, bedeni yansıtmak için de"il karakterize etmek için kendi akordunu ayarlar. 

Beden davranı!ları do"rultusunda küçük bir gecikme ile kendini giydirir.

Araç  makina-mekan-giysi; rontgen aletinde robot. (Diller, Scofido, 2003)

Madde  durum.

Madde bir çe!it meditasyon durumudur.

Biz görüntülerin ortasında yer alırız, dünyanın tam tanımlanmamı! hissinde 

(Bergson, 1988).  Madde sadece sunulmu! olan veya sadece algıyı harekete geçiren 

de"ildir. Beyin vücut ili!kisi içerisinde görüntü ve hareketin tanımıdır.

Subje dı!arı çıkartır. Evrenin kendisini gördü"ü bir noktadır.

Ufkun ve sabitleyici, ba"layıcı unsurların yoklu"u, kameranın ve karakterin 

(merkezin) sinemanın, insan algısını geçti"i yolu önermektedir: bizim ortaya 

çıkarttı"ımız algı de"il, ‘kendi’nin kendisinden özgürle!mesidir. (Flaxman, 2000)

‘POV’, bakı! açısı.

Bakı! açısı ‘POV’ hiç bir zaman maddeye dönü!mez.  Olu!um formu olmaktansa bir 

olu!um olarak tanımlanır, algılanır.

Birey   mekan

Mekan   Yer.

Mekanda ‘yer’lerin ço"almasi vardir.  Bu ‘yer’ler alana ait de"ildir.  #zleyicinin yer 

de"i!tirmesine ba"lı olarak bir atlamanın olayıdır, ‘dı!arı çıkartma’dır, üstüste binmi! 

yüzeylerdir.

Giysi

Algının önemli bir özelli"i. ‘!ey’de algıladı"ımızdan ba!ka veya daha fazla bir !ey 

yoktur: aksine azdır, yeteri kadardır. (Deleuze, 1986)

Beden uyum sa"lamak için yeteri kadarını giyer.

Ben  öteki.
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Kendini adreslemek için zıttı ile hesapla!ması gerekiyor, kar!ısına diyalog 

kurabilecek bir!ey  alması gerekiyor; ‘öteki’ artık kendi içinde olu!turabildi"i için 

diyalog kurabilece"i !eyi kendi içinde olu!turabiliyor. Kar!ısına aldı"ı !ey diyalo"un 

kendisi (görüntüsü) olmakta.

Mimesis.

Freud.

“Freud diye bir!ey yoktur.” (Ünlü, 2005)

2.2. Refleks, bedenin güncel davranı!ları; detay

Refleks:  

- kıvrılmı!, geri döndürülmü!; yansıtılmı!.

- Fizyoloji’de istek dı!ı bir davranı!, tepki olma durumu.

- otomatik tepki veya cevap; de"i!ime kar!ı refleksif tepki ve adaptasyon…

De"i!ime kar!ı koymak, de"i!ime adapte olmak.  #nsanın uyum sa"lama özelli"i, 

kendini yeni bir ortama adapte etme özelli"i, kabul etme ve etmeme ikilemini içinde 

barındırmaktadır.  De"i!ime kar!ı koyma, yeni ortamın strüktürünü irdeleme, insanın 

kendisini gerçek süreklilik içinde akisini devam ettirmesidir.  #nsanın kendisini 

de"i!tirmesine izin verir, dolayısı ile de"i!imi kontrol eder.  De"i!im aklın dı!ındaki 

bütün bedendir.  Aklın kendini var edebilece"i beden, de"i!imin araçlarıdır,giysisidir.

- yansıtılmı! ı!ık veya sıcaklık.

- yansıma dolayısı ile olu!mu! görüntü.

Ayna refleksin bedeni, taklit, ö"renme.

-kopya veya tekrar üretim.

... ili!kiler a"ının bedeni: gölge.

- fizyolojide bir kayna"a kar!ı istek dı!ı cevap.

- psikolojide bir kayna"a kar!ı ö"renilmemi!, iç güdüsel cevap.
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- dilbilimde ses veya daha farklı de!i"ime u!ramı" kavramları temsil eden veya 

yansıtan yeni formlar.

- bir döngü olarak refleks, bir refleks sürecini ba"laması.

... ayna tepki: refleks, yansıma;

... duyu: sonuç, cevap, tepki, refleks, ‘synesthesia’

Belli bir duyuya yapılmı" etkinin ba"ka bir duyuyu canlandırması;  ‘ses’in görsel 

renkler olarak canlanması.  Dolayısı ile duyu algılarımızın kodlarını de!i"tirebiliriz 

(eksik olan duyularımızı di!er duyularımız yardımı ile kapatmaya çalı"mak gibi).  

Yeni algı imkanı verecek bedenlere, protezlere kendimizi adapte edebiliriz.

gereksinim: istek dı"ılık, refleksif davranı", refleks, kurgulanmı" refleks

do!açlama: istek dı"ılık, refleks, otomatik refleks

alı"kanlık:kurgulama, ili"kilendirme, refleks, kurgulanmı" refleks, sabitlemek, 

karma"ıklık

...farklı hayvanların davranı" "ekilleri!  Bazı hayvanlar çok karı"ık i"leri çok az veya 

hiç bir yardım ve kılavuz olmadan do!ru zamanda yapabilmektedirler.  Hayvan 

davranı"ları üzerine geli"mi" iki farklı teori bulunmakta: varolu"sal (‘nurture’) teori 

hayvanların yaptıkları her"eyi ba"kalarından ö!rendi!ini, do!a teorisi içgüdüsel 

olarak ne yapacaklarını bildiklerini savunmaktadır. (Microsoft Bookshelf, 1998)

Davranı" bilimciler Watson, Skinner, Pavlov bütün davranı"ların, nefes alı" veri" 

dahil ö!renildi!ini ve kurgulandı!ını savunmaktadırlar; ili"kilendirme ve tekrara 

dayalı ö!renme...

Pavlov’un deneyleri fiziksel davranı"ların ö!renilmi" de!i"kenler oldu!unu 

önermektedir. Evrim - dönü"üm ö!renmek anlamına gelir. Dü"ünmek ö!renilmi" bir 

davranı"tır. (Osuji, 2008)

Buna kar"ı ekolojisler Lorenz, Tinbergen, Frisch hayvanların bilgilerinin içgüdüsel 

oldu!unu savunmaktadırlar.  Davranı" "ekilleri hayvanların genlerinde do!um 

sırasında programlanmı"tır.
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‘Sign stimuli’ hayvanların ilk defa kar!ıla!tıkları önemli objeleri tanımalarına 

yardımcı olmaktadır.  Yapay ‘sign stimuli’ i!aret etkileri de davranı!a sebep 

olmaktadır.

Bazı karma!ık davranı!lar önceden paketlenmi! motor programlar olarak yer 

almaktadırlar: kendi içinde yeterli devreler karı!ık hareketleri, de"i!ik kasları kontrol 

edebilmektedir.

Di"er bir grup motor programlar ö"renilebilirdirler.  Yürümeye ba!lamak tam anlamı 

ile bilinçli ilgi gerektirirken sonraları otomatik programa dönü!mektedir ve artık 

bilinç altından yönetilmektedir.  Dil de aynı !ekilde.

‘Ethology’nin üçüncü genel prensipi ‘drive’.  Bazı davranı!larda zamanı geldi"inde 

kapanmakta, gerekti"inde de açılmaktadır.  Ku!ların göç etmesi, birbirlerine kar!ı 

hiyerar!i kurmaları, çocuklarını beslemeleri…

Dördüncüsü programlanmı! ö"renme.  Belli !eyleri belirli zamanlarda ö"renme.

‘Ne yaptı"ını biliyor musun?’; tarih… hayat asıl olan hisler, davranı!lar etrafında 

döngüsel olarak tekrar etmektedir.  Fakat asıl olan bu fiziksel ve metafiziksel 

davranı!lar unutulmakta, belkide gizli bir hal almaktadır.

2.2.1. Kaybolan görüntü… hatırlama ve unutma; nefes almak ve nefes vermek

Dü!ünmek özümseme davranı!ıdır, sahiplenmektir.  Dü!ünmek bir refleks olarak 

ortaya çıkar.  Dü!ünme süreci kendi sürecini ba!latan refleksin ortaya çıkardı"ı diger 

reflekslerin do"açlama olu!an strüktürüdür.  Strüktürün olu!umu da bir reflekstir.  

Hafızalar ortaya çıktıkları andan itibaren kaçınılmazdırlar, ama unutulabilirler.  

Unutmak da bir reflekstir.  Refleks bir kar!ı davranı!tır.  Algı da bir reflekstir.  

Refleksin özelli"i yazılı bir kural tanımaması ama kendi varolu!u sırasında kendi 

kuralını beraberinde getirmesi, çevresine uyum sa"lamasıdır.

Refleks e"itilebilinir!

Maddesiz saf hafıza silinmekten, erozyona u"ramaktan kaçmaktadır, ve bunlardan 

maddesizli"i ile korunmaktadır.  Beyin belli bir unutma olayını aydınlatır, hafızayı 

de"il.
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2.2.2. Duyularımız ö!renilebilir, e!itilebilir

Duyu organları yolu ile sinirler uyarılmaktadır.  Etki kayna!ı hareket ettirici 

(‘motor’) sinire iletilmekte ve kas veya hücre davranı"ları ile sonuçlanmaktadır.  

Ço!u refleks davranı"ında kaynak etki bir çok ara sinir hücrelerinden geçmektedir.  

Bu ara hücreler refleksin davranı"ını kontrol ederler ve yönlendirirler.  Farklı etkiler 

aynı veya benzer tepkilerle sonuçlanabilirler.

An içinde kurgu bilinci ile duyularımızı farklı yönlendirebiliriz. Belli bir duyumuza 

ula"mı" etkinin tepkisini ba"ka bir duyu ile dı"avurabilir, hatta algılayabiliriz.  Yani 

refleksif algımızı da kontrol edebiliriz. Etki aynı olmasına kar"ın tepki farklılıklar 

gösterebilir.

2.3. Protez, giysi. Formun stratejisi, kamera

2.3.1. Bedene giyilen protez

Organizmanın devamlılı!ı.  Bu döngü içerisinde insanın rolü. Teknoloji, do!anın bir 

tepkisi, davranı"ı.

Makina  giysi.

Makina bir bina mıdır?

Dı" çevre etkisi altındaki anne ve baba dolayısı ile daha do!mamı" olan çocu!un 

makina-mimari çevresi evrimle"mektedir.  #lk algılama, bilinçli ve bilinçsiz 

davranı"lar ve evrimle"me biyolojik –ilkel ama henüz ula"amadı!ımız o teknoloji- 

bir makina içinde ba"lamaktadır.  Bebek ya"amını sürdürmek amacı ile annesinin 

bedenini bir protez olarak kullanmaktadır (2.3).

Beden topo!rofya meditasyon durumu.

Dans bir makinadır, "ehir bir makinadır.
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 !ekil 2.3: Kolaj ‘hareket’. (Walser, 2007) 

Her teknik kendi formuna sahiptir. (Mauss, 1992)

Hareketlerin kendine has özellikleri, formaları salt bireysel özelliklerinden de!il, 

tamamiyle fiziksel ili"kilendirmelerden, mekanizmalardan dolayı geli"mi"tir.

Dolayısı ile ‘yürüme’ eyleminde bile bir e!itim söz konusudur.

#nsan bedenini kullanma sanatında e!itim baskın bir rol oynamaktadır.  E!itim 

mantı!ı model olu"turma, aslından esinlenme –kopya çıkartma olayı ile süperpose 

edilebilir (2.4).

 !ekil 2.4: Kolaj ‘otobiyografi’. (Walser, 2007)

Ayakkabıların varlı!ını ço!u zaman onları giymedi!imizde yürürken farkederiz.  

Beden aklımızın bir uzantısıdır. Kendisini varedebilmesi için ‘alet’ kullanması 

gerekli. Her özümsenmi" hareket, dil, refleksin uzantısı olmaktadır.

‘Beden’ bilinçaltıdır. (Dagognet, 1992)

Bedenin yabancıla"tırılması…

Hatırlamak bir çe"it ‘bilgi’yi ima etmektedir.
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2.3.2. !nsanın kendisini çevresine veya diyalogda oldu"u ‘mekan’a bir protez olarak 

giydirmesi

‘haptik’ algı.

Çerçeve, kapalı ve açık sistem (2.5).

Kameranın varlı"ı ile görüntü ba#kala#arak kapalı sistemden açık sisteme dönü#ür.

Bazen çerçeve hareketli bir maske görevi görür, bazen de resimsel i#lev üstlenerek 

bir sistem olu#turur, çevresini etkisiz hale getirir.  Kapalı bir sistem hiçbir zaman tam 

kapalı de"ildir.  Görüntü mantık görüntüsüne dönü#erek bütüne açılma ihtiyacı 

duyar.

 !ekil 2.5: Seri; Ku# Bakı#ı. Hareketli odak (ku#) sabitlenerek ikinci bir kadraj 

ortaya çıkarılmaktadır.  (Yardımcı, 2007)

Bir ‘alan dı#ı’ kavramı olu#mu# durumdadır.  Di"er setlerle olan ili#ki a"larının 

güncelle#mesine olanak verir. (Deleuze, 1986)
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Açık sistem olan bütün devamlı de!i"mektedir.  Her an yeni bir durum olarak yer 

almaktadır.  Harekete, objeye iki yönden bakabiliriz: parçalar arasındaki ili"ki ve 

bütünün durumu (2.6).

 !ekil 2.6: Seri; Çerçeve; Ku" Bakı"ı. Oda!ın hareketi ile etkile"imli olarak 

çerçeve bozulmaktadır. (Yardımcı, 2008)
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Kurgu bütünün tanımlanmasıdır (2.7).

... poz, davranı!, ‘!ey’in ba!kala!ması, !imdiki zaman, güncel olan; travma, ego, 

!izofreni, gramer...

Döngü durum köprü - hareket durum köprü durum

REFLEKS BEDEN SINIR G!YS!, 
G!Y!NMEK

SINIRIN 

G!YD!R!LMES!
REFLEKS 

ETK!LE"!ML! 
BEDEN

hatırlama yaratık deri çocuk deneyim

meditasyon 

durumu

unutma (solaris) sinir giydirme kanıt a#
(element of 

crime) beden (polygraph) protez ara$tırma rüya

tarih, kaybolan 

görüntü

bedenin iç 

saati (blow up)

‘motor 

geometry’ tanıklık etme geri besleme

uyku hali

(six men 

getting sick) ‘inhale’ enstalasyon otopsi ileri besleme

uyanık hal makina / araç ‘exhale’ (blow up)

sarmak 

'envelope'

gecikme ve 

yankı

do#um saf dil kutu (polygraph) ölüm (le jetee) ‘lucid’ rüya

sancı sembolizasyon diller+scolfidio belgesel (polygraph) (solaris)

an dil seslendirme davranı$ ölçek açık metin

(la jetee) duyularımız

(element of 

crime) ‘property’ katlama

do#um için 

uygun ortam

(memento) mimesis medya yaratma ve silmebo$luk (l avventura)

$imdiki anlar beyin ayna diyalog mnemic’ mekan

paket acmak  

'unpacking'

(le 

confessional) hafıza (mirror) kasılmalar katmanlar

‘ability to act in 

any scale’

sistem müze ufuk

(element of 

crime) (polygraph) (solaris)

de#i$imin 

peysajı (la jetee) (tokyo story) novalization’ $izofreni farkındalık

algı zaman çerçeve belgesel - film travma

madde birey (blow up)

kadrajdaki 

kompozisyon kaos

(psych, pond) görüntü evrim (underground)

göçebe görüntü uyum sa#lamak (blow up)

(blow up) (wings of desire)

hafıza strüktürü ayna

tekrar

confession 

confrontation

haptik farkındalık

gocebe

(institute 

benjamenta) ego

(element of 

crime) filtre ve katalizör

(solaris)

hipnoz ile 

iyile$tirme

(wings of desire) (mirror)hipnoz

(l avventura)

(element of 

crime)

(passenger) duyu algılarımızı e#itebiliriz

(blow up) (lost highway)

(le confessional)

(polygraph)

 !ekil 2.7: ‘Beden, Mekan ve Mimari Refleks’ strüktür geli!imi. Parantez içinde 
kavramlarla ilgili bazı filmlere i!aret  edilmi!tir. Detaylı açıklamaları film 
yönetmenlerine göre kaynaklarda yer almaktadır.
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3. DO!UM "Ç"N UYGUN ORTAM; YARATIK

Denemeler.

Rüya, sinema, mimarlık; biomimarlık.

Beden  ben    rüya.

Ba!kala!ma olarak kamera, montaj, çerçeveleme, katmanla!mı! bakı! açıları; sinema.

yaratık  yabancı.

Dü!üncenin i!leyi!i.  Rüyada geri toplama.

Sinemanın zaman, mekan ve ‘ben’ kamera etrafında olu!an düzlemin 

olu!turulmasında ve algılanmasında hayal gücünün, dolayısı ile rüya durumu 

içerisindeki dü!ünce i!leyi!inin önemi çok büyük. Tam tersinden baktı"ımızda 

sinematografik yakla!ım rüya durumunu, aklın i!leyi!ini incelemeye olanak veren bir 

düzlem olu!turmakta. Rüya durumundaki varlıklar kendi kendinden soyutlanmı! 

tekil bir (saf) bakı! açısına açılmakta, ‘ben’ saf bir kamera özelli"i göstermektedir. 

Rüyada olu!an imgeler aklın dı!ında var olan bedenin içinden ve dı!ından 

beslenmektedirler.  Algılarımızla topladı"ımız bilgi varlıkları, görüntüleri saf 

katmanlar halinde refleksif olarak birbirleri ile kendi mantıkları veya yeni 

olu!turdukları mantık do"rultusunda dizilmektedirler. #mgelerin toplanması ve ardı 

ardına veya üstüste dizilmelerine olanak veren bir özellikte aklın unutkanlık, 

verilerin toplandıkları durumlar içindeki ba"larını kopartma ve hatırlama özelli"i 

önemli bir rol oynamaktadır.

Rüyada veriler tekrar tanımlanmaktadır. Gerçek hayatta algımız göreceli olarak 

sadece az olanı, yeteri kadar olanı algıladı"ına göre, rüyada da yaratmak, 

birle!tirmek, ili!kilendirmek istedi"i durum için verileri yeni varlıkları ile algılamak 

için tekrar tanımlamakta, üretmektedir. Objenin kendi varlı"ı ile algılamak 

istedi"imiz varlı"ı arasındaki ‘bo!luk’ bu yeni dizilime, kurguya olanak vermektedir.

Geri besleme ve ileri besleme.
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Rüya durumunda hatırlanan imgeler ya!andıkları, deneyimlendikleri durumu 

yansıtmadıkları için; daha do"rusu yeni bir imge olarak yer aldıkları için rüyadaki 

geri besleme aslında aynı zamanda bir ileri beslemedir.

Rüya durumunda ‘ben’ yerine çevre hareket etmektedir. Dünya hareketin 

sorumlulu"unu alır.  Bu sanal bir harekettir, fakat mekanın bütünlü"ü, zamanın 

uzatılması ile güncelle!mektedir.  Rüya görülebilir en büyük devreyi temsil 

etmektedir. (Deleuze, 1989)

Mimaride geri beslemeyi ele alırsak ‘yön’ olgusu geri besleme – ileri besleme 

ili!kisini hala tartı!ılabilir kılmaktadır.

Hareket kavramının dı!la!ması, rüyayı gören ki!inin içerikleri hareket ettirebilmesi 

her bir de"i!imin, hatırlamanın… refleksif oldu"unu vurgulamaktadır.

Rüyanın önemli bir özelli"i, belki de tasvirinin karma!ık olmasının nedeni: rüyada 

hafıza sesli dü!ünmektedir. Dolayısı ile sıvı bir özellik göstermektedir.  Dü!ünce 

devamlı kendisini simüle eder ki, bütün içerikler katmanlar halindeki rüya 

görüntüsünde bu yeni duruma ait ba"lar olu!tururlar.

Beden.

Gerçeklik bilincinde olma durumunda bedenden kurtulmu!tur. Protez 

özümsendi"inde bedenin strüktürü, fikri ve sınırları dönü!mektedir.

“-… Bir yeri kazarken gerçe"i ke!fedece"im yerde… gerçe"in çok de"i!ti"ini 

görüyordum.” (Tarkovsky, 1980, Stalker.)

Günümüzün beden kavramlarının anatomilerini inceleyip, tersten giderek (ayna) 

mimarlı"ı ortaya koyabiliriz.

Bio-mimarlık.  Performansın mimarisi.

Birey ‘ben’ mekanın zaman içinde olu!umu olan davranı!ın yansımasıdır.

Hafızanın performansı ortamı kaçınılmaz anlık algımız olarak ortaya koyar, ve bu 

ortamda bizi özne olarak !ekillendirir. Sanallık, içinde hafızanın kendini özne olarak 

yerle!tirdi"i bir anahtar alan, bütünlüktür. (Keller, 2002)

Objeler üzerinde mimarlı"ın performansı. Mutlak etkile!im.
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Görüntünün mimarile!tirilmesi.

Altyapının mimarile!tirilmesi.

Objenin mimarile!tirilmesi.

Gücün potansiyel kullanımı varlık ile ilgili, güncel kullanımı potansiyel varlı"ın 

organizasyonu ile ilgilidir (Keller, 1995). Ortam sanal hareketlerin bedensel a"ıdır. 

Vücut tamamiyle kendi üzerine kurulu dokunma duyusuna yönelik bir alan olu!turur. 

Olay bu bedensel a"da form-hareket içinde güncel hale gelir (Spuybroek, 1998).

Performans, potansiyel varlı"ın aktif hale gelmeden de organize edilmesinde önem 

kazanıyor. 

“-...

 #zin ver planlanan her !ey gerçekle!sin.

 #nanmalarına izin ver.

 Ve tutkularına gülmelerine izin ver.

 Çünkü onların tutku dedi"i gerçekte duygusal bir enerji de"il, ruhları ve dı! dünya 

arasında bir sürtü!me.

 Ve en önemlisi, kendilerine inanmalarına izin ver.

 #zin ver çocukları gibi çaresiz olsunlar, çünkü güçsüzlük muhte!em bir !eydir ve 

güç, hiçbir !ey.

 #nsan do"du"unda güçsüz ve uysaldır, öldü"ünde ise, katı ve duyarsızdır.

 Bir a"aç büyürken hassas ve esnektir, ama kurudu"unda ve sertle!ti"inde ölür.

 Sertlik ve güç, ölümün refakatçisidirler.

 Uysallık ve güçsüzlük, varlı"ın canlılı"ının dı!a vurumlarıdır.

 Çünkü katıla!an hiçbir zaman kazanmaz.” (Tarkovsky, Leskov, 1980)

Bilginin strüktürü, bedenimin üstünden, bedenimi dönü!türerek bir enformasyon 

haline gelir ki bu da harekettir (Spuybroek, 1998). Teknolojik ba"lantıların 

öznelli"imizin düzenlenmesinde direkt etkisi vardır.
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Ayna, malzeme kurgusu sonucu gerçekle!mi! bir metafordur. "lkel ayna camın 

arkasına yapı!tırılmı! kuma! ile üretilmi!tir.

Aynanın simülasyonu hiçliktir sadece gerçe#e dönü!türülebilir.

Yüzyüze yapı!tırılmı! iki aynanın arasındaki yüzey hiçliktir. Aralarında yorum yapan 

bir parçacık yer aldı#ında hiçlik küresel bir sonsuzlu#a açılmaktadır. Bu her an 

yeniden varolmayı dolayısı ile hareketi olu!turur.

“-...

ellerini hareket ettiremiyorsun.

hareket ettirmeye çabalıyorsun ama yapamıyorsun.

!imdi gerilimi rahatlataca#ım...

ve sen net ve zorlanmadan konu!acaksın.

hayatın boyunca açık ve yüksek sesle konu!acaksın.

ellerindeki ve konu!mandaki tutuklu#u kaldıraca#ım.

bir...iki...üç!

"konu!abiliyorum" de.

-konu!abiliyorum.” (3.1).

  !ekil 3.1: ‘Ayna’, Tarkovsky, (1975). 

Dil ile kurulan sorunlu ili!ki. Hipnoz ile iyile!tirme (kendi -ki!i, toplum, ulus- 

kendini iyile!tirme iste#i).

Kekeme. Kendi davranı! bozuklu#unu, kendi reflekslerini kontrol altına aldırtarak 

kendisini tedavi ettirtir. "nsan duyularını, bilinç altını ve reflekslerini kontrol edebilir.  
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Davranı! bütünlü"ü haline gelebilir. #nsan evrensel bir bedene ula!abilir.  Aradaki 

zar, geçi!, köprü nedir?

Davranı!ın hareketi ile algının anı arasındaki bo!luk.

Soyutlamanın problemi.

Dil.

Konu!mayı ö"renirken aynada a"zın aldı"ı hareketleri incelemesi.

Çevre, dı! dünya ve içeri"inin etkile!imi.

... meditasyon - olay de"il algı - algısal hafıza ve bilinçli hafıza arasındaki bo!luk - 

Romanla!tırma. Bir element ba!ka bir zamana ve yere i!aret etmeden yer almaz. 

Zaman ve mekan atlaması. Süreç, farklı anların ili!kiler kurması - Karakterlerin 

evrimi / bo!lu"un evrimi - Meraklı mekan, objenin çevresini algılaması - Köprü / 

ayna - Katalizor / filtre ...

Dil’in sınırlandırmaları.

Algı, rüya/zaman yolculu"u.

Bilinç, gerçek/zaman yolculu"u.

... tarih.

Bireyin diyalo"u. Dis dünyada kasilmalar var.

Seslendirme, görüntü üzerine kayıt.

#nsanların zaman formlarını payla!abilme kabiliyeti.

Tekrarın dönü!türdükleri.

Hipnoz; Tarkovski’nin ‘Ayna’ filmindeki kekeme adamın iyile!tirilme sahnesi; üc 

açıdan; adamın konu!ma refleksi kar!isinda olu!turdugu bedensel engeller, 

yönetmenin kendi hayatından izler, bu olayın kameradan sunumu (mikrofonun 

gözükmesi…)

Aynanın simülasyonu mekan, özneye ve mutlak ufu"a ba"lı olarak olu!um 

halindedir.

Mutlak ufuk özne zaman, özne mekandır.



27

Ufuk çizgisi, derinlik, perspektif,… göreceli olu!umlardır. Hareket halinde denge, 

‘!ey’lerin de"i!ken ufku, evrenin kaçı! noktası. ‘#ey’ler perspektif bozulma ile de"il 

topo"rafik deformasyon ile vücudun bir parçası haline gelir. Bu, anlık algılama de"il 

hareketin bilinçsiz algılanmasıdır.  Her!ey vücut ile birlikte, görünenin dokunuldu"u 

ve hissedildi"i, yakın ile uzak, ki!isel kazanç ile küresel dünya arasında bir ayrımın 

yapılamadı"ı bir a"da ili!kilendirilir. (Spuybroek, 1998)

Bukalemun mekan.

Mekan bireydir; birey mekandır.

Mekan, vücut içinde akı!kan ve de"i!ken medyadır, ortamdır.  Zamana ve mekana 

maddi süreçlerden ba"ımsız nesnel anlamlar yükleyemeyiz.  Zaman –tarih- ve mekan 

–co"rafya- devamlı yeniden yaratılmaktadır.

Teoride zamanı nasıl gösterdi"imiz kendimizin ve ba!kalarının dünyayı yorumlayı! 

ve harekete geçi! tarzını etkiler.  Mekan ve mahal içinde olma yerine olu!um halinde 

olma süreci.  Hareket halinde birinin çevresini algılaması dünyanın göçebe 

algılanı!ıdır.

Hareketin bir eksik beden parçası olarak, duyu organı olarak ele alınması ile tüm 

mekan vücudun derisi haline gelir. (Spuybroek, 1998)

Zamanı ölçen nedir?

Bireyin hareketlerinin yer aldı"ı bir dünya, bir dı!arısı yoktur.  Vücut kendini hareket 

ile olu!turur.  Kendini bir form içinde tuttu"u bu bilinçli ve devamlı organizasyonda 

mekan ve zaman ölçek ve ölçü birimi, ba"layıcı bir unsur olarak yer alır.

Güncel olanın performansı.

Tanımsızlı"ın performansı.

Mimarile!tirmek.

Yer, sınırın ötesine açılan kapı e!i"inde geni!lemektedir.

Sinema perdesi (sınır) bize ne anlatmak istiyor?

Sınırlar ideolojilerin farklıla!tı"ı noktada gerekli zihinsel konstrüksiyon olu!turan, 

fiziksel olarak bulunmayan bir!eyin varlı"ını (tanım) temsil eder. (Holding, 1999)



28

Bilginin, ileti!imin kontrol edildi"i sınır fiziksel bir manifesto olarak ortaya çıkar 

(3.2). Bu sınırın ötesine seyahat mutlak ufukta gerçekle!ir.  Kapı e!i"ini mutlak ufuk 

olarak ele alabiliriz.

‘Biz sınırı geçmedik - O bizi dönü!türdü.’(Latin anonim, Davis, Moctezuma, 1999)

 !ekil 3.2: ‘The Trial’, Wells, (1962).

Bilimkurgu.  “Dünyanın içinde olmak.” (Kuhn, 1999)

Mekanı tanımlayabilmek için mekan kendi ileti!imini kurar. Her ya!ayan canlının 

kendi gerçekleri ile olu!turdu"u çevrede öznele!mesi ileti!im organlarını 

olu!turacaktır. Frekansla!mı! de"i!en ortamların birbirlerine atlamalar yapabildi"i 

deri olu!maktadır.

... sinema mekanı, film mekanı, seyirci mekanı; sinemanın metafizi"i.

Rüyamızda ba!rol oyuncusu kim, seyreden ki!i kim? Rüya strüktürü, içeri"i olan ve 

dü!ünerek davranan bir bedendir.

... film, bir mekansalla!tırma devinimi.

Kameranın tanı!tırdı"ı mekansal varolu! (bilinç): ‘Bir Hizmetçinin 

günlü"ü’ (Bunuel, 1965).

Kapının açılması ile arkasında saklanan mekanın taranması, ke!fi.

Kapısı kilitli olan odanın içerisinde ya!lı adam olmu! olabilir.  Merak içinde olan ev 

ahalisi kapıyı açmaya çalı!maktadır.  Kamerada koridordaki kapıyı açmaya çalı!an 

insanlarla birlikte beklemektedir.  Merak ettigimiz !ey içeride adam varmıdır, kapı 

içeriden kilitli oldu"u için ikinci bir soru sorulmaktadır, adam ölmü! müdür?  Ve e"er 

öyle ise kapının içeriden kilitli olmasının bununla bir ba"lantısı var mıdır?
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Burada çok önemli gizli bir nokta vardır.  Ve birazdan yönetmenin seçimi, 

kurgulaması sonucu açı!a çıkacaktır.  Bizim seyircinin asıl merak etti!i "ey nedir?  

Seyirci olaylara tanık olmaktadır ve kapının bu tarafında kapıyı açmaya çalı"an 

merak içinde olan adamın yakınları ile beraberdir.  Seyirci beraber oldu!u 

kahramanlar ile aynı merakı, sevinci… ya"amaktadır.  Koridordakiler yedek 

anahtarları bulamazlar ve kuvvetli olanlarından biri kapıyı vücudu ile zorlamaya 

ba"lar.  Vücudu ile kapıya vurur, açılmaz.  Bir daha vurur, kapı açılmaz, !fakat 

kamera içeri girer.  Koridordakilerin merakları kamera ile içeri girer, seyirci bütün 

merakın sorumlulu!unu üstüne almı"tır.  Adam ölü bir "ekilde masasının üzerinde 

durmaktadır.  Kamera-seyirci koridordaki insanların merakını ödünç almı" bir"ekilde 

postacı görevini üstlenmi"tir.  Asıl merakımızın farkına varırız: koridordaki 

insanların tepkileri…

Kapı kameranın arkasından kırılır, koridordaki insanlar içeri girer ve kamera ilan 

eder.

Mimari refleks (bio mimarlık) ileti"im ve etkile"im halinde bütün bir kahramandır.

Varolu"u güne"e ve aya ba!lı olan tekno-kültürel takvimler beden takvimine 

protezlendi!inde açık bir zaman sistemi olu"turabilirler. Zaman güzergaha bir konu-

subje atmaktır. Güzergah hareketin uzunlu!udur.

... mimari yaratıklar.

#nsanlık sürekli ve sonsuz bir ya"amın belli bir durumudur.

Mekan ile konu"abilece!imiz, ya"ayan canlılar için bilinçli mimarlık.

‘’…Maddesiz, mobil ve akı"kan olanı birle"tiren, yazılı metni sanal bir heykel olarak 

donduran ve ili"kileri, kama"maya ra!men giydiren  yeni bir malzeme anlayı"ı… 

Limitleri zorlayan, maddi dünyanın sınırında, gerçek mekanın kenarındaki bir 

mimarlık. …Mimarlık sonsuz ise, ya"amı düzenin bozulmasında, kaçı" yolunda ve 

fikirlerin sorgulanmasındadır. Hiçbir zaman, farklı olan her"eyi elimine eden 

bariyerleri yıkacak yeterli sayıda mimar olmayacaktır. Mimarlı!ın baskın alanı 

harekettir.” (Renk, Joulia, 2000)

... gölge...
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Protez ‘yok’ olanın beden olarak tasarlanmı! bir durumudur.

Gölge  madde.

Gölge ‘!ey’lerin durumu ile olanakları, sanallıkları arasındaki geçi!i ifade eder. 

(Deleuze, 1986)

... varolu!u varolandan...

Gölge gerçek ili!kiler a"ını, ortamı ortaya koyuyor. Kayna"ından ba"ımsız sadece 

kendi kendine varolabilen, ama varlı"ını öteki, di"eri üzerine kurgulayan bir olgu, 

olu!um (3.3).

Simülasyon, referans olabilecek bir varlı"a veya bir objeye ait  de"ildir.  Simülasyon 

gerçe"in bir ba!langıç noktası veya gerçekli"i olmadan modeller aracılı"ı ile var 

edilmesi, hayata geçirilmesidir.

 !ekil 3.3: Kolaj ‘fark’. (Walser, 2007)

... topo"rafya...

Soyutlama günümüzde konu içerisindeki dü!üncenin bir yansıması de"ildir. Sınırlar 

artık haritaları do"urmaz veya haritaları korumazlar.  Haritalar sınırları ortaya 

çıkartırlar.

Gerçe"in ta kendisinin çölü.

Simülasyonun operasyonu nükleer ve genetiktir, bir yansıma veya neden sonuç 

operasyonu de"ildir.

Bundan böyle varlı"ın ve görünü!lerinin, gerçe"in ve dü!üncelerinin bir aynası 

yoktur. Aynı hayali sınır, kalıp, görü! yoktur, bunun yerine genetik minyatürle!me 

simülasyonun boyutudur.

Simülasyon bir kurgulamacadır.
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Görüntülerin maskelerini indirmek tehlikelidir, arkasında hiçbir !eyin olmadı"ı 

gerçe"i ile kar!ıla!ılabilir. (Baudrillard, 1983)

Ütopya;  gösterge ve gerçek e!de"erdir.  Simülasyon e!itlik prensibinin ütopyasından 

ba!lar.  Gösterge her referansın ölümü ile gerçek bir madde haline gelir.

Müze hayatın bir boyutu olarak kar!ımıza çıkmaktadır.  Fosille!en ya!ayan varlıklar 

veya yeniden dirilme sırasında dönü!en varlıklar.  Her !ey bir !eye dönü!mekte.  

Müze her yerde.

Heryerinin orjinaline benzer oldu"u bir evrende ya!ıyoruz.  Burada !eyler kendi 

senaryoları ile çiftleniyorlar.

#lüzyon ve fantaziler.

Karakter; strüktür kendi materyalini do"uruyor.  Olayların manyatik alanları.

Simülasyon karakterini modelin kesinli"i ile olu!turur.  Modeller önce gelir ve 

yörüngeleri.  Gerçek girdilerin artık kendi yolları yoktur, modellerin kesi!imlerinde 

ortaya çıkarlar.  Gerçe"in modeli ile karı!tırılmasında bir kısa devre olu!maktadır.

Kurgusal negativite.

Gerçe"i hayal ile kanıtlamak.

Her!ey kendi devamını sa"lamak için tam tersi ile bütünle!mekte.

Gerçe"in stratejisi.

Simülasyon simüle etti"i objenin üzerine ve objeden daha fazla öneride bulunur.  

Kurallar ve düzenler simülasyondan ba!ka bir!ey de"ildirler.

Her!eyi bir tür gerçekli"e indirgeyen simülasyon – kurgulanan düzen budur.

Simülasyonun i!leyi!ini ayırt etmek imkansızdır.

Referansların kayboldu"u durumda güç her zaman do"rudur.

Güç birkaç zamandır kendine e!it i!aretler üretmektedir.  Gücün i!aretleri gücün 

kaybolu!u etrafında !ekillenmektedir.

#!aret referansını kaybetmektedir.

Olayların beklenmedik bir !ekilde dönü!ü ve tarihe ait olmayan bir ironi.
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!deoloji yerini senaryoya terk etmi"tir.  Gücün ideolojisi de#il, gücün senaryosu.

Bir "eyin bir modele uyarlanması önem kazanmaktadır.  Hiçbir "ey kendi sonuna 

akmamaktadır, ama modelin etkileyici referansından ortaya çıkmaktadır.  Kurgusal – 

operasyonal bir simülasyon.

Simülasyon tüm referansların sıvıla"maya ba"ladı#ı yerde insan için daha direkt bir 

gerçekliktir.  !nsan aklının direkt etkile"ime girdi#i algılarıdır.

Bilgi, di#er sistemlerle ili"ki kurabilmemiz için gerekli bir protezdir. Simülasyonun 

‘tek gerçek’ olarak kanıtlanabildi#i yer rüyadır.

Zaman hiçbir referansa ba#lı olmadan bir materyal, bir birey olarak kar"ımıza çıkar.

Gerçe#in hipergerçe#e evrimle"ti#i genetik bir kodlama strüktürü olu"maktadır.

Anlam  genetik.

Gerçek, kendine e"it  yeniden üretimi yapılabilecek olandır. Limitte gerçek, sadece 

üretilebilecek olan de#il, zaten her zaman için üretilmi" olandır.

Mimari bir çevre sadece mümkün güzergahlar de#ildir, aynı zamanda filozofinin 

ileti"ime girdi#i bir hacimdir.  (Plato, ma#arayı canlandırmak; hücre; penceresiz bir 

oda; monad’in dı" hatları: dü"üncenin iç duvarlar üzerine yansıtılması).  Ki"inin 

kendi gözlerini kendi kafasının içine açması mimarlı#ı felsefenin kafatası yapar 

(Martin, 2000).

Her akıl çevresini kendi fiziksel bedenine dayalı olarak algılamaktadır, ihtiyaçlarını 

olu"turmaktadır.  !nsanın en önemli özelliklerinden birisi üzerine giyecek bir giysi 

ihtiyacıdır.

!nsanın özelli#i kendisini de#i"ik algıların olu"turdu#u çevreye adapte edebilmesi.  

!nsan bütün evren organizmasını, i"leyi"ini kendi üstüne giyebilmekte.

... set, bo"luk ‘gap’, bütün, indeks, çerçeveleme, kesmek, kurgu, kapalı sistem, an, 

alan dı"ı, çekim (‘shot’), hareket, de#i"im, yanlı" devamlılık, organiklik, spiral, ritim, 

makina, ı"ık ve gölge,  sıvısal algı, güç ve de#er, yüz,

Kapı, pencere, koridor, köprü, ayna, giysi…

Mimari materyaller ile sıvı-algının ili"kisi.
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Kameranın giyilmesi.

Dönü!mü! ve yansıtılmı! vizyonlar.  "çeri#in saf formunu olu!turur.  Kurgu, form, 

mekan ve zaman kamera bilincine indirgenmi!tir (Deleuze, 1986).

Mimari açıdan bakacak olursak binanın kendi montajı-kurgusu maddesel evrendeki 

hareketin dönü!ümünü içsel-deneyimlenen harekete adapte eder.

... gecikme (‘delay’), yankı…

Dil içinde davranmak.

Davranı!.

Kendini olu!turan mekansal kasılma: ‘Institute Benjamenta’ filminin koridor 

sahnesinde kamera duvarda asılı olan resmi tam boy olarak gösterirken, birden 

koridoru kateden bir gölge detayı ekranı tarar. Hemen arkasından seyirciyi aynı 

kadrajda aynı resmin daha yakın görüntüsüne yerle!tirir. Seyirci tanık oldu#u iz ile 

mümkün davranı!ı algılar.

Sinematografik görüntü;

Bütün görüntüler yanlı!tırlar, çünkü hiçbir zaman olmayı amaçladıkları !eyler 

de#ildirler.

Görüntüler arasındaki ili!ki kıyaslanamaz hale gelir ve iki görüntü arasında, 

dü!üncenin kendi sürecini deneyimledi#i bir bo!luk açılır (Flaxman, 2000). 

Travma...

Ya!amın zeminden ayrılması !izofren bir durum.

$izofrenik durum dü!üncenin olabilirli#ini ön plana çıkartır.

"lüzyonun tam anlamı ile yeniden anla!ılması.

Bütün bilgi paranoyaktır (Lacan, 1977).

Duyuların yer de#i!tirmesi (ve yaratıcılık).

Mimari refleks görüntü ve dü!üncenin birle!imi altında do#a felsesefesini tekrar 

canlandırılmaktadır.

Görüntü kendisini psikofiziksel bir labirent olarak sunar.
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!"itsel olanın altında yatan; “duyuyorum”.

Görsel olanın altında yatan; “görüyorum”.

Sinematografik konu; “ben hissediyorum” (Eisenstein, 1969).

Görüntü artık sadece gördü#ümüz ile sınırlı de#ildir.  Görüntü daha çok hislerin 

biraraya gelmesidir.

... sinema...

“Sinema sadece görüntünün içine de#il aklın içine de hareketi koyar.” (Deleuze, 

2000).

Sinematografik görüntü do#al algıları a"maktadır (Bergson, 1988). Sinematografi 

bizim ola#an ve ola#an dı"ı bilgilerimizi aktarır.

Kendimizi ‘"ey’lerin kendi olu"umları ile ili"kilendirmek yerine kendimizi ‘"ey’lerin 

dı"ına yerle"tirip olu"umlarını yapay olarak kurgularız (Bergson, 1988).  Bergson 

teknolojiyi normal algıları taklit etmek olarak anlamı"tır (veya yanlı" anlamı"tır).  

Bergson sinema ve algı arasında benzerlik kurmaktadır.  Deleuze bu benzerli#i bozar, 

sarsar; sinema normal algıyı taklit etmez, sinema algı mekanizmasını ortaya çıkartır 

(Flaxman, 2000).

Görüntü "imdiki zaman de#ildir.  Görüntünün kendisi de#il ‘görüntünün sundu#u’ 

"imdiki zamanda yer alır (Deleuze, 2000).

!nsan olmayan göz; montaj, kamera ile ba"kala"mı" bir bedenin görme biçimi.

Sinemada kameranın algısı ile seyircinin algısı kar"ı kar"ıyadır.  ‘Man With A Movie 

Camera’ (Vertov, 1929) filmi ba"langıcında seyirciyi ve kamerayı birbirleri ile 

etkile"en hareketli-görüntülere dönü"türür.  Bu etkile"im durumu ‘foto#raflar zaten 

‘"ey’lerin içlerinde geli"mi"lerdir’ görüntüsünü sahiplenmektedir.  Bir ba"ka de#i"le 

göz ‘"ey’lerin içindedir.  Foto#raf olu"mu" durumdadır fakat ortaya çıkmı" de#ildir.  

Bunun için insan olmayan bir gözü canlandırmak gerekmektedir.  Vertov’a göre 

insan olmayan göz montajdır.  !nsan olmayan ufuk maddelerin içeri#inde 

canlanmaktadır.

Vertov’a göre hareketin içeri#i algıdır.
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Gördü!ümüz görüntü ne kadar hayal ürünü?

"nsan beyni gördü!ünden gerekli olan bilgiyi alıyor ve gördü!ü, tanık oldu!u çerçeve 

ile baktı!ı arasındaki bo#lu!u kendisi olu#turuyor, hayal ediyor.  Sonuçta insan beyni 

gerçek bir çevre olu#turuyor.

Her obje kendi sistemini görüntüye yayma çabasında.  Beynin yaptı!ı -bir bakıma 

sigorta veya kısa yol- ilgilendi!i objenin veya konunun strüktürünü baz alıp  onun a!ı 

içerisinde görüntüyü tamamlıyor. Strüktürün devamlı de!i#mesi yani bakılan merkez 

objenin ba#ka objelere adres göstermesi sonucu görüntü devamlı olarak geli#me 

içinde.  Görüntünün katmanlar halinde de!ilde hafıza tarafından sarmalanması 

geçmi# ve gelecek beklentilerinin, deneyimlerin strüktürün dengede durması için ne 

kadar önemli oldu!unu vurgulamata.

"lginç bir nokta yeni do!mu# bebeklerin algı sistemlerinin ço!unun daha 

kullanılmamı# olması ve her algının daha yeterince deneyim, hatıra biriktirememi# 

olması.  Bebeklerin do!madan önce bazı sesleri algılaması, do!duktan sonra 

gözlerini yeni açabiliyor olmaları…  bebekler ilk ba#ta ı#ık ve gölge farklılıklarını 

algılayabiliryorlar, yani daha figürleri, derinli!i, netli!i tanımlayamıyorlar.

... bir deneyim olu#turma, gördüklerine giydirebilecek hafıza tanımlama (3.4)...

Do!u#tan kör ki#i teknolojik geli#melerin sonucunda yapay  göz takıldı!ında ilk 

olarak sadece ı#ık ve gölge farklılı!ını görebiliyor.  Duvarda karaltı halindeki #apkayı 

alabiliyorlar, ama #apkayı dokunana kadar fark edemiyor.

Mümkün bütün, önce kafamızda olu#uyor.

 !ekil 3.4: ‘Time after time’, (Sala, 2003).

... tekrarlanan davranı#, do!a, adaptasyon eksikli!i...
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Geçmi! sabit de"ildir, olan !u anda yoktur, ama kendi !imdiki zamanını içerir.  

Zaman kendini görüntüye teslim etmi! durumdadır. Geçmi! ile ‘gelecek’ arasındaki 

ayrım yöndür. Geçmi!, gelecek kavramı kadar yaratılacak bir olgudur, göreceli bir 

!imdiki andır.

Geçmi!in detone edilmesi, algı-görüntülerin ve yeni toplanmı!-görüntülerin 

arasındaki ili!kiyi parçalama kapasitesinin üretimi; yeni ba"lantılar ili!kiler 

yaratılması.

Rüya tamamiyle ve sadece hisler bütünlü"üdür, dü!üncedir.

Bilinmeyen bir bedenin tohumları.  Zaman-görüntü dı!arıya açıktır.

Görüntüde söylenemeyeni kendi bedenimizde olu!turmaya ba!larız.

Rüya görmekte olan bir insan ‘gerçek’ diye bir !eyin ne kadar farkında! Bütün 

imgelerini algı, duyulara dayalı gerçekliklerden almakta.  Ama uyanıklık hali rüyanın 

farkında.

‘Zelig’ , (Allen, 1983).

... bukalemun - ortama - adapte - çevre - kopya - kahraman - yerler - ki!ilikler - 

karakter - bürünür - taklit  - hasta - dönü!ür - amaç - davranı! - ihtiyaç - korunma - 

refleks - dı!avurum - ben olgusunu ba!kala!tırdı"ımız zaman, yani bakı! açısını 

dı!arıya aldı"ımızda ilginç bir çevre tanımı olu!maktadır.  Saf, gerçek bukalemun 

kendi algılarını dı!arı yansıtan bir varlıktır.  Dolayısı ile algıladı"ımız çevrede 

de"i!ik algı (bakı!) açıları görürüz.  Bir bakı! açısı etrafındaki çevreyi artık iç içe 

girmi!, sonsuz kombinasyonda katmanlar olu!turmaktadır.

‘Esperanto’, (Yardımcı, 2001).

Film dil öncesi hikaye anlatımı olarak ele alınabilir.  Bu film ‘gölge’yi bir bakı! 

açısının çerçevesi olarak kullanır. Gölge mekan içerisindeki kayna"ının yerini 

tanımlamaktadır.  

‘A Movie by Bruce Conner’, (Conner, 1958).

... bulunmu! ar!iv, obje…
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Mimari ürün üzerine yeni bir içerik tanımlanabilir.  Bu yeni bir mimari ürün 

demektir.  

Etkile!imli beden- bütün, refleks.

Beden atmosferi.

Zar.

Görüntü ve dü!ünce olanakların yaratilabilece"i genetik durumlar olarak 

açıklanabilecek sanal bir düzlemde birle!irler (Flaxman, 2000).

Beyin bir organdır, dü!üncede kasılmadır.  Biz bunu hissi bir ekran, zar olarak 

algılayabiliriz.

“…beyin ekrandır…dü!ünce molekülerdir…” (Deleuze, 1986).

Mimarlık akı!kan bir hale gelmi!tir.  Ve mimari bir obje tamamiyle elastiktir. 

Mimarlık binadan kurtulmu!tur.

“Yönetmenler, ressamlar, mimarlar, müzisyenler ve filozoflar öncelikle ‘dü!ünen’ 

ki!ilerdir.  Fark ise, filozoflar dı!ında sanatçıların belirli olu!umlar üzerine genel bir 

fikir üretmekten çok -belirli bir medyada filozofinin fikir olarak etkile!imde 

bu lunab i l e ce" i - a l g iya aç ık b i r ob j e ve e tk i l ey i c i b i r de" i ! im 

yaratmalarıdır.” (Flaxman, 2000).

Mekan de"i!imin ölçüldü"ü bir zemin idi.  Zaman de"i!en ve hareket eden her!eyin 

formudur (Flaxman, 2000).

Hayali görüntü yeni mekanlara açılmıyor, fakat yepyeni bir akli süreç hissi 

olu!turuyor, psiko durumların bir parçası haline geliyor.

Zaman görüntüsü aktif dı!avurumlardan beynin gücüne, hafızaya, dü!ünceye ula!an 

sinematik bir süreç izliyor.

Karakterin kendini rol yaparken görmeden rol yapmadı"ı, ‘ki!isel görüntüler, 

çocukluk anıları, ses ve görsel rüyalar veya fantaziler’... Sinema normal algının 

limitlerinin yerini alan, filozofinin klasik koordinatlarını belirsizle!tiren zemine 

ula!an güzergahı i!aret eder (Flaxman, 2000).

Görüntünün medenile!mesi.
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Ki!i görüntü olmadan dü!ünmeli (Flaxman, 2000).

Görüntü  i!aret.

Hisler dü!ünülebilir olanın kenarında yer alır.

Saf neden.

Hayal    neden?

Mimarile!tirme.

Sanat çalı!maları sadece tasfir etmez, tasfir edilecek i!aretleri dı!a vurur.  Sanat 

çalı!ması his üretmek amacı ile in!a edilmi! bir makinadır (3.5).

Fikir hislerin dı!a vurumudur, çünkü his dü!ünmeyi mümkün hale getirecek 

farklıla!tırıcı güçleri hareketlendirir (Flaxman, 2000).

 !ekil 3.5: ‘Fitzcarraldo’, (Herzog, 1982).

Algılanan her obje evren kavramını içinde barındırır. Ki!isel olan saf dünya 

görüntüsü içerisinde küçük bir yer i!gal etmemektedir.

Ki!isellik; çıkartma, çerçeveleme, erteleme beynin kendi elemanlarını seçme ve 

onları organize etmesine ve onları yeni hareketlerin içine entegre etmesine olanak 

verir.

Beyin ve beden, görüntüleri algılardan davranı!lara dönü!türen, geri dönü!ümlerin 

kontrol edildi"i sisteme sinir a"ına indirgenmi!tir.

Sinematografik görüntüler.

Kendi kendine ilerleyen hareket eden dü!ünce.

Poz.

Sonsuz, hareketsiz olma durumu, farkındalık, seçilmi! de"i!im.

“Biz hafıza içinde in!a edilmi! durumdayız.” (Flaxman, 2000).
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Görüntüler hafızada ço!almaktadırlar.

Görüntü hem "imdi hem de geçmi" olmak zorundadır. Geçmi" olan "u anda yoktur, 

ama kendi "imdiki zamanını içerir.  Zaman kendini görüntüye teslim etmi" 

durumdadır.

Açıklama, anlatım, hikaye.

Görüntü artık bir objeye referans vermez, çünkü referans ve yeniden sunum her 

zaman için "imdiki zamanda yer alır.

Anlatım yanlı"ın gücü olarak ortaya çıkmaktadır. 

hata.

beden, topografya, dil, gramer, montaj, travma, bo"luk, mecaz, göçebe, refleks.

“Burada, evren ile ilgili algılarımı harekete geçirdi!im ve etkile"imde olunan 

görüntüdeki çok az bir de!i"iklikle tamamiyle farklıla"acak bir görüntüler sistemi 

var; vücudum.  Bu görüntü bütün di!erlerinin durumlarının belirlendi!i bir merkezi 

içerir.” (Bergson, 1988)

Kendini algının üzerine yerle"tirmi" bir hafıza; derinlik…

Bergson algıyı açık tutan "eyin davranmak oldu!unu söyler.  Bergson iki farklı 

davranı"tan söz etmektedir;

...motor organlarımızın davranı"ı; beden davranı"ın merkezidir.

...algı i"leyi"imizin davranı"ı, devamlı bir "ekilde algıyı de!i"tirmektedir.

Özümsenmi" bakı" açıları oldu!u kadar "ehirler vardır (Nietzsche’nin formülü, 

Martin, 2000).

“Her zaman için di!erlerinin etrafında bir bulut olu"turdu!u bazı baskın hafızalar 

vardır.” (Bergson, 1988).

Biz ‘"ey’ kar"ısında ‘"ey’in kendisini algılamayız.  Sadece o ‘"ey’de ilgilendi!imiz 

kadarını algılayabiliriz (3.6).

 !ekil 3.6: Kolaj ‘az ama eksiksiz’. (Walser, 2007)
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!ki ölümlü; geçmi" ve gelecek.

... güncel olan –maddeyi kesen dikkatli bakı"

sanal olan –artan ve algının ayırdı#ı karma"ık perspektif elemanlarını birle"tiren.  

Sanal artık kendini gerçek ile kar"ı kar"ıya koymaz. Sanal güncel olmadı#ı halde 

gerçek olabilir.

Fikir, anlamını mümkün hale getirecek limitlerini sunar.  Kenarlarında kom"u 

fikirlerle etkile"ime girer veya kar"ı koyar.

En geni" anlamı ile gerçeklik –sanal gerçeklik, kendi içinde sunum ve ayar gücünü 

destekleyerek gerekli görüntüler ile kendisini güncel hale getirir.

Ki"isel kanıt mecaz olarak ‘arada’ yer almaktadır.

Deneyim bizi olu"um olarak kar"ılar ki bu his gerçekli#idir (Bergson, 1988).

Etki algı ile davranı" arasındaki içeriktir, içsel olandır.

Ya"am ve ‘"ey’lerin kom"uluk ili"kisi saf görüntü dünyasının devamlılı#ını sa#layan 

bo"luklardan olu"maktadır. Subjektiflik ‘"ey’in dı"arısında de#ildir. Farkı; 

farklıla"tırmayı sa#layan bir merkezinin olmasıdır. Objektif algı da ‘"ey’lerin belirli 

ola#an seçicili#idir.

Mimarlık tarihi ba"lı ba"ına mimaridir; sinematografik bir tarih söz konusudur.

Hata.

“Arada ne olmaktadır” (Deleuze, 1992).

Travma.

Arada olma durumu.

Kaos.

Saf moleküler durumda artık çeviri de#il dönü"üm gereklidir.

“Bo" ve birbirinden ayrılmı" mekanlar davranı"a izin vermez fakat dü"ünceyi davet 

eder” (Deleuze, 1989).

Uyanmak,
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Aklın bedenden ba!ımsız uyanması, aklın ve bedenin uyanması, beden uyanıkken 

aklın bedenden ba!ımsızla"ması…

Beden dı"arı açılan algıların bütünü.

Sinema yanlı"lamaya ba"ladı!ı zaman, yanlı"ın gücü ile bütünle"ti!i zaman kendi 

potansiyelinin farkına varmaktadır.

Aktorün rolü ile seyirci arasındaki ili"ki aynı "ekilde aktorün rolü ile davranı" 

arasında da vardır.  Seyirci ile davranı" görüntüsü üstüste binmektedir (Lambert, 

2000).

Bir fikrin hacmi (3.7)…

   
      
         
            
               
                  
                      
                          
                               
                                   
                                       
                                           
                                               
                                                   
                                                       
                                                           
                                                               
                                                                   
                                                                       
                                                                           
                                                                               
                                                                                    
                                                                                        

  !ekil 3.7: Bruce Connor’ın bazı deneysel filmlerinde kullandı!ı strüktür.

Bruce Conner’ın bazı deneysel filmlerinde kullandı!ı kurgu mantı!ında güzergah 

tekrar eden geli"ime parçalanır.

Hareketteki dönü"üm bir metafordur.
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Her bir biçim bir güç alanı olarak ele alınmaktadır.

‘Metafor’ (Vico, 1931).

‘Metonymy’; bir kelimenin çok yakın ili!kideki ba!ka bir kelimenin yerini alması.

‘Synecdoche’; bir parçanın ‘bütün’ için kullanılması, parcanın evrensel bir anlatıma 

indirgenmesi.

‘"roni’; dil’in yansıttı#ının objesi haline dönü!mesi.

Metafor diyagramın dilbilimsel kar!ılı#ıdır (Deen, Garritzmann, 1998).

Tropism ve ‘trope’lar.

Bir organizmanin dı! bir etken kar!ısında hareket olarak !ekil de#i!tirmesi.

Bir metafor olarak Trope.

Trope’un figuratif-!ekilsel anlamı metafordur. Sözlüksel anlamı; bir konu!ma !ekli; 

bir kelimenin veya bir kelime grubunun ifade etti#inin dı!ında bir his uyandırmak 

için kullanımı (3.8).

 !ekil 3.8: Kolaj ‘geli!im’. (Walser, 2007)

Trope, kelimenin veya dı!avurumun yazısal anlamına akıl tarafından dikte edilmi! 

e#im vermektedir. Psikolojide defans-korunma mekanizması ile kar!ıla!tırılmaktadır.

‘Trope’un ikinci anlamı ayna görüntü olmasıdır; bilinmeyene kar!ı bir korunma. 

‘Trope’ bilinmeyen ile do#aüstü olanı bilinen ile ba#lar.

...belirliklerin ki!isel bozulmaları.

Hiper strüktürün sanal anatomisi.

Nötür ve geçirgen kutular sessizdirler, ve direkt hislere hitap ederler.

Tasarlanmıs mimari formlar öncelikle hisleri ve bedenleri anime ederler. (Verstegen, 

2001)
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Metaforik animasyon.

Anime etmek hareketin içine kurgulamak...

Metaforik animasyon hareketin sebeplerinden biri olan dı! etken ile hareketin di"er 

sebebi olan iç motivasyon güç arasında ba" kurar.

Bir vektör sadece fiziksel bir güç de"ildir; aynı zamanda, yönlendirildi"i, 

yerle!tirildi"i için bir hissi olmalıdır. (Rakatansky, 1998)  Bu his metaforik 

animasyonun motivasyon gücüdür.  Bir vektör motive edilmi!tir, birbirleri ile ili!kili 

karma!ık motivasyonlar olarak bir davranı! motive edilmi!tir.

Sembolik olan ile semiotik (ses, ritim, davranı!, sessizlik, tereddüt) olan arasında 

metaforik animasyon yer almaktadır.

Karma!ıklık; bir sistemin kendi içerisindeki veya dı!arısındaki elemanlari arasinda 

ili!ki kurma kabiliyeti (Luhmann, 1983).

Karma!ıklık ve anlam.  Biri teknoloji dünyasından, di"eri insan do"asından 

gelmekte.  Luhmann ‘anlam’ın dönü!ümsel bir yüzeyde ‘karma!ıklık’ın sunu!u 

oldu"unu tartı!ıyor.

Monad.

Leibnitz’e göre mekanın hissi ruhun içeri"idir. Bütün mekanlar içeriksel bir yüzeye 

yayılmaktadır (Vertegen, 2001).

#ehir kendi sesi ile, durumları ile, hareketleri ile bir organizasyondur.

Dü!ünce ve ‘!ey’ler arasındaki ili!ki; de"i! toku!, denge karakterine sahiptir.

Metafor en basit yapısında deneyimlenmi! olandır.  Biz dünyayı bir bedenimiz 

oldu"u için kavrayabiliriz.  “dünyayı anlamak tamamiyle metaforiksel bir 

süreçtir’ (Johnson, 1987).

Denge; kuvvetlerin bir nokta veya bir aks etrafında simetrik olarak düzenlenmesi.  

Bedensel denge kütlenin ve a"ırlı"ın hayali dü!ey bir aksta da"ılması.

Dinamikler bilimi; bir e!itlilik durumu bozuldu"unda yeni bir e!itlilik durumu 

olu!ana kadar ki devinim.

Diagramlar (Verstegen, 2001).
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Diagramlar bir yandan gerçekli!in soyut "emalara indirgenmis hali olarak, bir 

yandan da yenilik ve geli"im için gerekli aletler olarak ele alınmaktadır. Diagram bir 

çe"it metafordur, anlamın yorumlanmasını, danı"ılmasını ça!ırırlar.

#ç ve dı" etkilerin etkile"iminden olu"an bir dı"avurum.

Mekan zaten burkulmu", kıvrılmı", asimetrik ço!ullukları ile kar"ımıza çıkmaktadır; 

sol ve sa!, burası ve orası, ön ve arka, yakın ve uzak. Beden ile deneyimledi!imiz 

uzun süreli etkiler.

Riley ‘bir objenin içi’ fikri, ‘objenin dı"ı’ fikrine dönü"tü!ü zaman güncel mimarlık 

için yeni önermelerin ortaya çıkaca!ını savunmaktadir.

#çerinin dı"arıya, a"a!ının yukarıya, özelin özel olmayana, yerin yer olmayana 

dönü"mesi…

Ev bir rüya durumunu yansıtmaktadır.  ‘ben’ ‘birisi’ne, ‘burası’ ‘genel yer’e 

dönü"mü"tür (3.9).  Ev yersiz sosyal alanlara (-havaalanları, alı"veri" merkezleri, 

araba yolları…) dönü"mü"tür.  Bu yersiz yerler bireyin kalabalı!ın içine sıvıla"tı!ı ve 

kendine geri tepti!i yerlerdir (Auge, 2001).

  !ekil 3.9: Kolaj ‘evsiz uyuyan’.

Dü"ünen görüntüler.

Beyin modülasyonları ve evren varyasyonları ile kendi içine açılan özel bir 

görüntüdür.  Algı, belirli görüntüler grubuna (durum) reaksiyon anlamına gelen rol 

durumuna dönü"türülmü"tür.  Dolayısı ile kendi ba"ına dü"ünmek bir refleks haline 

gelmi"tir.

Beyin dü"ünen görüntüdür.

Mecaz ‘metaphor’ görüntünün algılanabilir bir duruma indirgenmesi…
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Yansıma  okunabilirlik.

Beden… Topo!rafya… Göçebe…

Dönü"menin saf gücü; dü"ünceyi aynı yere dönmesi, fark olmadan tekrar etmesi 

anlamına gelen birle"tirici özellikten kurtaran ‘zemininden kaybolması’.

Ego.

Algı ile davranı" arasındaki devamlılık engellenmi"tir.  Birden bire kendimizi etkinin 

kendisini; sanalı; dı"arısını dü"ünür halde buluruz.

Sinematografik dü"ünce; zar.

Bilinçlilik, farkındalık artık ‘herhangi bir "ey’in bilincinde, farkında olmak de!il 

bilinç, farkındalık ‘herhangi bir "ey’dir. ‘#ey’lerin içindeki göz, kamera bilinci içinde 

tutulmu"tur.  Bütün görüntüler evrensel modülasyonda maddenin içindeki göz ile, bir 

di!er görüntüler ile ba!lantı halindedir, mekanik bilinçlilik sürece bir bütün olarak 

açılmaktadır.  ‘Ben’ ve dünyanın ufku merkezcil ve öncelikli özel görüntüde tekrarda 

üretilmi"tir.

Ego de!i"ime kar"ıdır, ki"ili!i dondurmaktadır.  ‘ego=ego’ ‘ben bir ba"kasıdır’ ile yer 

de!i"tirmi"tir.  Ba"kası olmak bir tanımlama de!ildir, her zaman için olu"abilecek 

de!i"imin mümkünlü!üdür (Rodowick, 1997).

Sinematografik anlayı"ta göçebe bize yöneltilmi" ve bizim tarafımızdan yöneltilmi" 

yazısal bedenlerdir (Dedley, 2000).

Kendini etkilenen ve etkileyici olarak ikiye bölen saf sanallık.  Zamanın tanımı 

olarak kendisinin kendisinden etkilenme durumu.

‘The film’ (Beckett, Schneider, 1965).

‘Film’ filminde iki karekter vardir; biri ‘O’ (obje) digeri ‘E’ (eye-goz).  ‘O’ Buster 

Keaton tarafindan oynanmakta, ‘E’de kamera tarafindan oynanmaktadır.  ‘O’dan 

ki"isel algı kopartılmı"tır, ‘E’ kamerada O’nun ki"isel algısını yansıtmaktadır 

(Schwab, 2000).  Film üç ana ayrılmı"tır; davranı" görüntüsü, algı görüntüsü, etki 

görüntüsü.
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Olmak görüntü halinde olmak, görüntü olmak ile aynı zamanda algılanmak ve 

algılıyor olmaktır.

Subjektifli!in çıkartma davranı"ını ve ‘Film’deki ‘O’nun ‘E’ tarafindan 

görüntülendi!ini dü"ünürsek subjektiflik Deleuze’un kelimeleri ile açiklanabilir; 

“Nasıl kendimizi kendimizden kurtarıp, kendimizi yok edebiliriz?”

‘Film’deki ‘O’ –subje subjektifli!i red etmekte ve kendisini kendisinden kurtarmak 

için davranmaktadır.

‘"ey’ler, ya"ayan varlıklar, subjeler kendi belirli formlarını ve modlarını di!er 

görüntülerin temel formlarının ve modlarının üstüne bindirirler, örtü"türürler.

‘E’ tarafsız  algıyı temsil etmektedir, çünkü ‘E’ kamera ile ki"ili!ini bulmu"tur.  ‘E’ 

bir bo"luk olarak arada yer almaktadır.  ‘Film’ görüntüler, yollar, bo"luk sunmaktadır.  

Form ve içerik farklı mantıksal güzergahlar izlemektedirler.

‘Beden Monolo!u’ (Yardımcı, 2002).

‘Siyah’ ve ‘beyaz’ bo" birer ‘set’tirler. ‘Dü"ünmek’ tartmak ve denge kurmaktır.  

#nsan dengesinin do!açlama kanunu gri ton içinde görünmez haldedir.  Dü"ünce ve 

davranı" arasındaki gecikme dolayısı ile ‘gerçek gölgeler’ olu"maktadır.

Yüz çerçeve algısı içinde ikinci bir algı çerçevesi açmaktadır.  Yüzdeki bütün 

mimikler bir davranı", içsel olanın dı"a vurumudur.  Bu filmde dura!an olan kaynak 

görünmez haldedir.  Algılamak için konsantre oldu!umuz obje görünmez halde gizli 

olarak çerçeve içindedir.  Ve sadece davranı", hareket halinde iken direkt de!i"imi 

algılarız.  Fark öncesinin ve sonrasının aynı karede olması nedeni ile daha da 

vurgulanmaktadır; seyirci farkı çerçeve içindeki obje olarak algılar, onunla ili"ki 

kurar.  Beden gecikme dolayısı ile olu"an farklılıktır.  Benzerlikler dolayısı ile 

bedenin görünmez olması ikinci bir bedeni, giysi bedeni ortaya çıkartır.  Bedeni 

sıvısal bir "ekilde sarmalayan mekan, "ehir (3.10)…
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 !ekil 3.10: Seri ‘Beden Monolo!u’, (Yardımcı, 2002).

Beden dü"ünmekten vaz geçmeye çabalamaktadır, reflekslerini kontrol etmeye çaba 

gösterir.  Çünkü kendisini yok edip  bedeninin dı"ına ta"abilmektedir, çevresinin 

ki"ili!ine bürünebilmektedir.  #li"kiler tekil objeler ile ilgili de!ildir, obje dı"arısı ile 

ilgilidir, bütün ile ilgilidir.  Bütünün de!eri her an için tekrar tekrar de!i"mektedir.  

Beden monolo!u bu de!i"imin arkasındaki içerikler arasındaki diyaloglar üzerine 

temellenmi"tir.  #ki ‘"ey’ arasındaki ili"kiden dolayı bütün her zaman de!i"mektedir.

Gecikme ve de!i"im…

Genetik tip…

Hayatındaki her an de!i"en farklılıklar kendi bedenini olu"turmaktadır, devamlı 

dönü"türdü!ü ‘bütün’.  Genetik tip kavramının tam tersi bir bakı" açısı.  Genetik tip 

benzerliklerin birbirini destekledi!i, farklılıkların birbirini sildi!i  zamanın, hareketin 

veya bir objenin elle tutulabilir, tanımlanabilir bütünün tüm alt setlerinde bulunan 

özelliklerin ortaya çıkartılması.  Bu iki farklı, birbirinin tam tersi bakı" açıları aslında 

birbirlerini içermektedirler, bir yansıma olarak… olandan olmayanı, olmayandan da 

olanı beynimiz tamamlayıp tek bir gerçek görüntüye tamamlamaktadır.

Mimarlı!ın içeri!i.

Sarmalayan limit - mimarlık limitleri her an sorgulanan bilginin bir formu.

Herhangi bir disiplinin uç noktalarında yapılan üretimler genellikle o disiplinin 

durumunu ortaya koyarlar. Limitlerinin sorgulanması o disiplinin do!asını belirler.

Bo"luk  saf form.
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Rüya , Dil, Protez.

Akıl, algı yolları ile birlikte çalı!maktadır.  Yani duyularımızla.  Ama beynimizin 

içinde de kendini algılayan bir duyu olmalı. Frekansla!mı! imgeler.

Algı protezlerini dü!ünürsek, dil kar!ımıza bir algı olarak çıkmakta.

"nsan sabit olmamalı.

Adaptasyon.

Etkile!im Refleks.

Bilim   saf simülasyon.

Müze  mumya (Baudrillard, 1983).

Mumya kukla.

Protez, bilgi, dü!ünme.

Kara delik.

Anlamın kendi içine çökmesi simülasyonun ba!ladı#ı yer.

Her detay artık bir kuraldır.

Mekan.

Her zaman bölünemeyecek en küçük element arayı!ı var; Hücre.

Kod tarafından kontrol edilen belirsiz mutasyon.

Operasyonal görüntü.

Sinema, aktör, performans, aktarım.

Mesafenin belirsiz görüntüsü (veya iki kutup arasındaki kar!ıtlık) taktik olarak bir 

halüsinasyondur.

Seyirci kameranın yerini alır, ve bir test içine sürüklenir.  Bu medyanın getirdi#i 

imkanlar ile test ki!isel etkile!imden daha önemli hale gelir.

‘Shooter’ Beate Geissler, Oliver Sann; ölüm/ya!am ile ilgili video oyununu seyreden 

"nsanların mimikleri, ters ayna etkisi.
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jurinin ödül verme sebebi:  Tam kar!ıdan ve kameranın ayarı hiç de"i!tirilmeden 

çe!itli #nsanlar gözlenmektedir.  #nsanların bakı!ları izleyiciye de"il, onların tüm 

dikkatini çeken ba!ka bir !eye yönelmi!tir. Bir alete ba"lı ve aynı zamanda zamanı 

sınırlı bir dinamik ve iç gerilimi olan olay mimiklerinden ve yüz ifadelerinden 

anla!ılır. #zleyici ya!am ve ölüm üzerine dayalı sonuçları olmayan bir oyunun 

sahididir. Büyük bir titizlilikle “Shooter” ya!anan ve sanal gerçekler arasındaki 

zıtlıkları belgeliyor. Oyuncular temel bir analiz için yansıtım alanıdırlar.

Sanat sanat olmaya çalı!madan üreten bir makine haline gelebilir (3.11).

 !ekil 3.11: Video sentezleyicisi ile üretilmi! görüntü ve ‘magnet tv’ (Paik, 1965).

Kendi strüktüründen ayrılmayan gerçek kendi görüntüsü ile karı!mı! durumdadır. 

Türbülans, sıvının hareket etti"i ve rastgele belirlenmi! bir formda dura"an kaldı"ı 

sabit ve sabit olmayan bir fenomendir.

Dönü!üm mekanları.

Bo!luk, (hiçlik, ıssız, kayıp). Bütün tanımlamalardan arınmı! bir ba!langıç; 

dönü!ümün, dönü!türenin saf, ilkel; çok basit  de"i!ikliklerin, yöndeki çok küçük 

de"i!imlerin yer aldı"ı ilk bulunma-anı, durumu.
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Hacim, (sıvı ve gazın içeride kapladı!ı mekan).  Dönü"ümün mekanı. #çinde sistem 

barındıran en basit durum. Mekezin, kayna!ın ‘hiçbir"ey’li!e yakın oldu!u yerden 

sonucun bütünlü!ü kapsadı!ı "imdiki zaman içindeki performans uzaklı!ı çok geni".

Evre, durum, sistem.

Dönü"üm, bilginin bozulması.

Sistemler, durumlar, maddeler bizim bilgi eksikli!imizde hayat bulurlar.  Bilginin bir 

tarafı kaos; di!er tarafı sistemdir.  Bilgi bu iki banka arasında bir köprü olu"turur.  

Bilgi dir dönü"üm mekanıdır.

Do!um için uygun ortam.  Mimarlık olayların, sahnelerin do!abilece!i bedeni var 

etti!i zaman, beden içindeki etkile"im, ileti"im ile (katılımcı ve sahne, çevre) bir 

‘durum’ tanımına ula"ır.  Sahne, insan algısı (veya herhangi bir yaratık obje) önünde 

duruma dönü"ür, içerik kazanır.  Mimarlık "imdiki anın tarihçesidir, geçmi"in de!il.

#yi i"leyen makinalar hayvanların bedenlerini veya organik sistemlerini kopya 

etmezler, ama bizim kendi içimizdeki ili"kileri kopya ederler (Serres, 1982).

Parazit herzaman kendini sisteme kenetler.  Parazit herzaman icin oradadir, bu 

kacınılmazdır.  Parazit bu önemli küçük modelde üçüncüdür (ki"ilik). #"te burada 

analiz edilemeyecek bir ili"ki vardır; içsel öznelli!in ba"langıcı. 

Üçüncü, ‘di!eri’nden önce vardır.  Varlı!ı ileti"imdir;  birbirlerini var ederler. 

Üçüncünün rolü ve enkarnasyonu ili"kinin bir fonksiyonudur. Döngüsel ola!anlık 

içinde parazit ili"kinin bir fonksiyonudur.

Teknik bir obje.

Kayna!ın ke"fi, köleli!in, evcille"tirmenin, araç, teori üretimi bizim içsel-öznel 

ili"kilerimizin objelestirilmeye çalı"ılmasıdır.

Nietzsche’nin ‘hatırlamak farklı dü"ünmektir’ açıklaması yaratıcı bir strüktür 

sorgulamaktadır (3.12).

pes ap mas yem !ırıl kos tam sim mos kıp bom yep yep ter tas sap dap darma 

sım bol tap yapa up kap tip yus cıs bas gep dap dip dos sip ip kıs güp gıp

 "ekil 3.12: Kolaj ‘Pas pas’.
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...saf dil. Tercüme yapmaktaki zorluk kelimelerin yazılı, edebi anlamları veya 

kelimelerin ta!ıdı"ı bilgide de"il, orjinal kelime ile i!aret etti"i ‘üçüncü !ey’in 

arasındaki ili!kiyi algılanabilir kılmaktır (Benjamin, 2002).  Benjamin bunu ‘saf dil’ 

olarak adlandırmaktadır.  Bir filmin, mimari bir fikrin dı!a vurumu veya ba!ka bir 

medya ortamında bu görüntünün, ürünün tercümesi ortak üçüncü !eye, saf dile 

dayanmaktadır (3.13).

  !ekil 3.13: Kolaj ‘görünüm’, (Walser, 2007).

Farklılık ya!amdır, benzerlik ya!amı çökertir.

En zengin kelimeler içlerinde sembolik olanın içinde kapalı kalacakları bilgi 

barındırmazlar. Ama varlı"ın en de"erli tanıklarıdırlar.

Algı dünyanın canlılı"ı içinde bir kırılmadır (Merleau-Ponty, 2002). Dı!a 

vurdu"umuz her zaman dünyayı algılarız, bir kırılma yaratırız. Evren sonsuza dek 

katlanmı! muhte!em bir yüzeydir ki zaman ve mekan olarak birbirinden uzak 

noktalar birbirlerine de"mektedirler. Ne zaman bir !eyi algılasak bir sürü katmanları 

arasındaki devamlılı"ın önceden farkına varırız.  Bu algıları dı!a vurarak, bu 

katmanlar üzerine katlanmı!, giydirilmi! sanal olayları güncellendiririz, gerçek 

kılarız (Marks, 2002).

Haptik.

Dokunmak, yönetmek de"il.

Pürüzsüz mekan (Deleuze, Guattari, 1987).

Mimesis, öteki !ey olmak için yeteri kadar öteki !eye yakın olmak üzerine dayalı bir 

sunu! formudur.  Tam yerini almak de"il, ileti!im ba"larına sızmak.  Haptik 
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yorumlamada objenin üzerine baskı uygulayarak kriti!in objenin "eklini alması.  Bir 

bakıma obje kendini kriti!i giyerek dı"a vurur.

Hiçbir"eye ait olmayan ve her"eye ait olan.

Deneysel medya yeni fikirler için bereketli bir zemindir.

Deneyimin objeleri.

Bir sanat objesi bir bakıma zengindir e!er sadece bir açıklama içinde 

tanımlanamıyorsa.

Erotik nedir?  Yakın ve uzak arasında sallanma kabiliyeti erotiktir. #"kence dili 

ki"iden alınca, o ki"iyi sadece bir bedene indirger.  Bizi subject-özne yapan dildir, 

bizi bedenimizden biraz uza!a çeken, ba"kala"abilmemizi sa!layan dildir.

Ters ayna...  Dokunma duyusu, ihtiyacı, ters tanımlaması objeyi yeniden bilinçli 

olarak algılar ve uzaktan görünür kılar.  Bir görüntü, insan bedenindeki bütün 

duyuları uyarabilir.  Ve bir refleks olarak beyin objeyi kendi içinde bütün fiziksel  ve 

hayali davranı"ları ile var eder.  Bu beynin dokunma duyusudur.

Mesafenin yok edilmesi di!erleri ile olan farklılı!ın ortadan kalkması anlamına 

gelmektedir ki bu da ya"amın ortadan kalkmasıdır.

Ya"am’ın kabiliyeti.  Bir obje olmak ve bir özneye dönü"mek veya bunun tam 

tersinde erotik olan bir "eye duyulan güven, ileti"ime, davranı"a geçmek için 

di!erine, ötekine kar"ı.

Erotik, insanın çevresi ve di!er yaratıklarla ileti"ime girdi!i görünür veya görünmez 

olan bütün filtreleri, duyuları içermektedir (3.14).

 !ekil 3.14: Kolaj ‘A klavye kör alfabesi’.
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Peirce’in terimi ‘synechism’ devamlı ileti!im tarafindan olu!turulmu! derin ba"lılık 

anlamındadır.

Microindexicality; bütün bilinçli veya bilinçaltı duyu, algılama birer ileti!im 

yollarıdır. Her obje her an birbirini algılamakta, reaksiyon göstermektedir. 

‘Kendime ait sınır duyumunu kaybediyorum; ve ölçek yoklu"u içerisinde büyük 

!eyler farkındalı"ımın ufu"unda arkasında yok olurken, küçük olaylar hislerin 

evreninde bir meydana, arenaya dönü!üyor.’ (Marks, 2002).

Optik çözünürlük dokusal etkiye dönü!mekte.  Seyirci dokusal etkinin akı!ı içerisine 

katılmakta.  Görüntü bedene dönü!mesi için deri üzerinden giydirilmektedir, 

davranı!ların, hislerin bedeni olu!maktadır.

Haptik görüntüler bir figür ile tanımlamazlar, seyirci ve görüntü arasında daha çok 

bedensel bir ili!kiyi yüreklendirirler, desteklerler.  Bu yüzden haptik bakı!ın 

objesinden bahsetmek yerine bakan ile görüntü arasındaki dinamik öznellikten 

bahsetmek uygundur.

Optik görüntüler figür – zemin farklılı"ı ile belirginle!mektedir (3.15).  Optik 

görüntü seyirciyi obje üzerine yansımasına olanak vermektedir, tanımlamaya olanak 

vermektedir (Riegl, 2002).

 !ekil 3.15: Seri ‘Rüyager’ (Yardımcı, 2007).
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Objenin maddesel özelli!i ve görüntünün tekrar sunulma özelli!i arasındaki 

devinim… göçebe görüntü.

Robert Bresson’ın ‘Pickpocket’ında el  davranı"ları ile birden fazla bedene 

dönü"mü"tür.  Bir elin de!i"ik durumlar altındaki olası varlı!ı.

Doku, dokunma.

Medyanın erotik bir özelli!ide bitmemi" olmasıdır.  Kendini tümüyle 

açıklayamayacak olmasıdır, eksik, güçsüz. Çünkü bedeni ili"kiler a!ının, potansiyel 

varlıklarının aynı an içinde soru i"areti olarak var olmasındadır, algıya hazır.  Sinema 

görüntünün, veya video görüntüsünün bu bedene katkısı yetersiz. Kendini var 

edebilmek için ileti"ime açık bir beden ortaya atabilmesidir.  Bu yüzden kesin 

tanımlamalardan (sembollerden) uzaktır.

Küçük objeler, durumlar dokunsal bir evrene dönü"mektedirler. En küçük parça, 

dı"ındaki bütünü kendi içinde barındırmaktadır.

Körle"tirmek, görüntüyü kısıtlamak de!i"ik bir görsellik fikrini önermektedir.

Anlatmak, anlamaya çalı"ır.

Do!u"tan kör birinin perspektif anlayı"ı nedir…

Haptik sınır.

Optik sınır her objeyi sembolize etmemize ve hepsine bir isim vermemize yöneltir.  

Ve aynı amaç için bizi duyusal deneyimin ya"anması için kör hale getirir.  Haptik 

görüntü bunun farklı bir davranı"ını olu"turmakta idi, görüntüyü dokunsal algıya 

dönü"türmekte, bir "ekilde körle"tirerek di!er tüm duyulara açılmasını sa!lamaktadır.  

Haptik algı bizi detayda deneyimlememize izin vermekte ama aynı zamanda 

tanımlayabilmek için deneyimden uzakla"mamamızı sa!lamaktadır.

Sinematik deneyimin üretimine katılan bir seyirci modeli; sinematik mekan 

diyalo!unda seyirci tartı"ır, payla"ır ve davranır (Sobchack, 2002).

Seyirci görüntüdeki bo"lukları doldurmak, görüntünün bıraktı!ı izlerle ilgilenmek 

için kendini bulur.  Seyirci çok yakın davranı" içinde buldu!u zaman görüntü ba"ka 

bir "ey olmaktan çıkar ve  figür-zemin içiçe girer ve seyirci görüntüyü kendinden 

ayıramaz, bütünle"ir.
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Erotizm yüzey ve görüntünün derinli!indeki dialektik harekette ortaya çıkmaktadır.

Haptik sinema bir an figürü gösterir ama tam sunmadan hemen geri açılır.  

Görüntüyü tamamen ula"ılabilinir, algılanabilinir bir hale getirmeden objeleri sorgu 

altına alır.  Ve seyircinin yaratıcı üretimini devreye sokar; seyirciyi aktif hale getirir 

(3.16). Objeleri hatırlama kabiliyeti deri ile dü"ünmeyi içermektedir.

 !ekil 3.16: Seri ‘Deniz’, (Yardımcı, 2006).
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Fiziksel varlı!a ve mantık çözümlemelerine etkile"imli olanak verir.  Bedene 

dönü"mü" bir mantık.

Haptik görsellik, yoklu!un farkına varmamızı sa!lar.

Haptic konu, (Marks, 2002).

Belgesel serileri kendisini bir pornografi olarak stilize eder.

Bir varlık di!erini kendi projeksiyonunu yapabilece!i bir ekrana dönü"türüyor.

Ekran bir mekandır.  #çinde, seyirci kendine ait  olmayan bir görüntü ile kendi 

varlıklarını tastik ederler ve tekrar kendi üzerlerine yansıtırlar.

#nsan olmayan di!erleri kavramı ile büyüleniriz.

Kendi objesi yok olmasaydı, kaybolmasaydı sinema tarihi diye bir tartı"ma 

olmayacaktı (Usai, 2002).

Görüntülerin tarih içinde bir ‘kayıp’ fonksiyonu üstlenmesi. Tarihinin amacı kendi 

kaybolu"undan yola çıkarak ba"ka bir objeye dönü"mek.

Kaybolan görüntüyü sevmek: figürün geçip gitmesi için bir yol bulmak ve 

varlı!ından ve bulundu!u medyanın kırılganlı!ından haberdar olmak.

Önemli bir kimliklendirme davranı"ı ki"ili!in yok olmasıdır.

Freud’ a göre di!erini öldürmek egonun ya"aması için gerekli bir "eydir.

Foto!raf hafıza davranı"ını bloke eder (Barthes, 1982).

Hatırlamak için nasıl bir foto!rafik obje kullanıyoruz?

Ters ayna sahnesi.  Ki"isel hafıza ile olu"turulmu" bir görüntüye bakmak, 

canlandırmak.

Koku en acil, en direkt algı duyudur. Koku, iki bedenin ili"kiye girmesi sonucu 

aktarılabilir, kimyasal ve bedensel olarak.

Koku hali hazırda bir filmdir. Çünkü ki"isel bir hafızası vardır. Elle, gözle tutulması, 

kaydedilmesi mümkün de!ildir, ve hafızaya ters bir ayna sahnesi olarak bedenin 

bulundu!u durum, süreç, bütün duyuları ile yerle"tirilir. Her birey, kendi üzerinde 

farklı bir etki olu"turur.
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Fosil görüntü (Deleuze, 1990); görüntünün kendi maddesel izlerini beraberinde ta!ır.

Kokladı"ımız zaman bu geçmi! duyusunu biz kendi bedenimizde yeniden 

yaratabiliriz. Kendi fosil görüntülerimizi harekete geçirebiliriz (Marks, 2002).

Koku bedenimiz ile daha biz onun farkına varmadan etkile!ime girer.  Beynin 

refleksi olarak bir meditasyon durumu olu!turur.

Bir görüntüden ne kadar koku üretebildi"imiz o görüntüyü kendi bedenimiz ile ne 

kadar tanımlayabildi"imiz ile ba"ıntılıdır.

Koku ki!isel hikayelerin yazılımına olanak vermektedir.

Koku, his ve hafızaya di"er duyulardan daha yakındır.  Hissel hafıza.

Koku, hafızalar çok kuvvetli hissel bir deneyim oldu"u zaman yer etmektedir. Bu 

ki!isel hafiza dolayısı ile içerik ta!ımaktadır. Görüntü veya ses bu içeri"i 

canlandırdı"ında koku beden hafızasında tekrar üretilmektedir. Koku hatırlama 

üzerine bir toplum a"ı olu!turmaktadır.

Koku sembolizasyon güzergahı izler. #lginç olarak beynin sa" tarafını harekete 

geçirir, dil merkezini. (Marks, 2002). #nsanlara bir !ey koklayıp koklamadıkları 

soruldu"unda görsel mekanizmaları harekete geçmektedir. Kokuyu bedende 

tartı!maya açmaları dil ve görüntüler üzerinden gerçekle!mektedir.

‘Institute Benjamenta’ (Quay, 1996).

Film ‘koku’yu ve koku tarafından verilen bilgiyi tema olarak ele alır. Bu koku 

duyusunu minyatür foto"raf ve haptik görüntülerle seyircide olu!turur. #nsan 

olmayan veya sadece insan olmayan bir öznelli"e ula!mı!tır.

Filmin yansıttı"ı, içinde bulundu"u durum organik, inorganik, insan ve film 

objelerinin animasyonu ile öznelle!mektedir. Filmin dayandı"ı hikayede karakterler 

adım adım kaybolan bir ki!iselli"e sahiptir.

Tür makina, ki!ili"inin kaybolu!unun iç sesle anlatımı, ya!ayan bina insanları ho! 

izleri ile çevreler. Filmdeki zaman, evin merkezindeki dünya !ekilli kavanozun 

içinde yüzen balı"ın beslendi"i ‘mastürbatif rituel’in etrafında organize edilmi!tir. 

(Quays, 2002). Ev, insanların içinde birer parça oldukları erotik bir makinadır.



58

Bir hikaye üzerine dayansada Quay Karde!ler filmin her zaman için kamera 

tarafından algılandı"ını vurgulamaktadırlar. Bir adaptasyon de"il, görüntü 

önceliklidir (3.17).

  !ekil 3.17: ‘Institute Benjamenta’. (Quay, 1996)

Mimikler, kamera hareketleri, kurgu ile anlam üretmektedir, ve karakterlerin 

konu!maları havada obje gibi dokunulabilir bir !ekilde asılı kalmaktadır.  Ses de bir 

objeye dönü!mektedir. I!ık kendi ya!amına sahiptir.

Quay Karde!ler animasyonu, kameranın koreograf olarak neler yapabilece"inin 

deneyimi olarak tanımlıyorlar.

Filmde her!eyin ya!amı oldu"u paranoyası hakimdir.

“Bir !eyi di"er !eylerle davranı!larını ve tepkilerini göz önünde bulundurarak 

dı!arıdan izledi"imizde, ‘!ey’ bir madde olarak ortaya çıkar. Acil, anlık hislerden 

olu!mu! karakterine bakarak içeriden izledi"imizde, ‘!ey’ bilinçlilik durumu olarak 

ortaya çıkar.” (Peirce, 2002).
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4. SONUÇ

Çerçevenin paranoyası: protezler (4.1).

 !ekil 4.1: !ehirde bir hayvan protezi ‘Dog on wheels’ (Doisneau, 1977).

Yeni malzemenin sindirilmesi, çift taraflı algı olarak kabulu.

Açık metin; göçebe.

Göçebe yaratık mekan…

Zemin ve dayana"ı ola"an tanımlarından uzakla#tırıp ‘kütle’ adı altında formalize 

edebiliriz. Bu da göçebelik kavramının dü#üncenin formülü olarak nasıl de"i#ti"ini 

açıklamaktadır. 

Sinema seyircisi de bir göçebedir; halihazır bir ya#antı içinde #ekil alır ve halihazır 

dü#ünceyi üretirler. Aynı #ekilde rüyada sesli dü#ünme mantı"ı #ekillendirme ve #ekil 

alma birle#mi# durumdadır. Bütün parçalar kendi alt  parçalarından ba"ımsız bir 

#ekilde sinematografik bir ili#kilenme ile bir araya gelmekte ve devamlı kendini bir 

döngü olarak #ekilendirmektedir. Rüyada bir hareket içinde bir sürü hareketlerden 

parçalar bulunmaktadır. Rüya beynin yaratıcı ortamı.  Beden içinde ve dı#ında 

algıladı"ını nasıl çözümlüyor, nasıl depoluyor ve hangi soru, ihtiyaç kar#ısında tekrar 

birle#tiriyor.

Mimar’ı bir projenin göçebesi olarak ele alabiliriz. Mimar ile bina birbirinden 

ayrıldı"ı zaman oradaki bu ya#am bitiyor. Göçebe kendisini çevresi ile 

ili#kilendirmek için inanılmaz bir güç kullanmakta. Hem kendi gücü hemde 

çevresinin gücü. Ve bunu bir hizalama, ayarlama amacı ile gerçekle#tiriyor. 

Göçebeler vücutlarındaki i#aretler ile (bir gruba ait olduklarını gösteren, bazı 
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hayvanlarla ili!kilendiren, durumlarını ve görevlerini i!aret eden) kendi 

bedenlerinden daha fazla hale gelirler, ve bir role kendilerinden beklenen bir 

davranı!a dönü!ürler (Andrew, 2000).
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