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Mİ MARLI KTA POSTORGANİ K PARADİ GMA BAĞLAMI NDA BEDEN – MEKAN 

Hİ BRİ DLEŞMESİ  

ÖZET 

Günü müze dek geçerli  ol an t üm öl çüt  ve değer l eri  et ki si  al tı na al ar ak dönüşt ür me 

eğili mi nde ol an dijit al  t eknol ojil er,  mi marlı ğı n da t emel  ol gul arı nı  ve kavr aml arı nı 

dönüşt ür mekt edi r.  Mi mar lığı n en t emel  ol gul arı ndan ol an mekan,  dijit al  t eknol ojil eri n 

et kil eri yl e ol uşan yeni  bağl amda yeni den t anıml anma sür eci ne gi r mi şti r.  Mekan 

yal nı zca mi marlı kt a değil  f en /  sosyal  /  i nsan bi li ml eri ni n çeşi tli  al anl arı nda da 

ar aştırıl makt a ol an bi r  ol gu ol duğu i çi n,  dijit al t eknol ojil erl e et kil eşi mi  de daha 

kar maşı k düzeyde ol makt adır.  Di jit al  t eknol ojil er  ve bil gi  il eti şi m ar açl arı nı n sunduğu 

ol anakl arl a zaman,  yer,  mesaf e gi bi  kı sıtl amal arından bağı msı zl aştı ğı  öne sür ül en 

mekan  , ol uşan yeni  bağl amda eski si nden f arklı bir var ol uşa sahi p ol acaktır.  

Di jit al  t eknol ojil erl e mekanı n et kil eşi mi  üzeri ne ür etil en söyl eml eri n çoğunl uğu, 

el ektroni k ort amı n ve dijit al  mekanı n fi zi ksel  mekanı n yeri ne geçeceği ni  i ddi a 

et mekt edi r.  Okumakt a ol duğunuz t ezde i se,  bu genel  kanı dan f arkl ı  bi r  görüş ort aya 

konul makt adır.  Mekanın fi zi kselli kt en sı yrılı p bağı msı zl aş ması  fi krini n aksi ne, 

mekanı n fi zi kselli ği  il e ber aber  dijit al  t eknol ojil erl e et kil eşer ek dönüşeceği  

t artı şıl makt adır.  

Mekan gi bi  di si pli nl erarası  bi r  ol gu ol an beden,  mekanı n dijit al  t eknol ojil erl e 

dönüş mesi nde başr ol deki  akt örl erden bi ri di r.  Varol uşunun başl angı cı ndan bu yana 

mekan i l e bi rebi r  ili şki  i çi nde ol an beden,  bu dönüşümde öneml i  bi r  r ol e sahi ptir. 

Okuduğunuz t ez kapsamı nda beden,  yeni  ol uşan bağl amda mekanl a aynı  öl çüt  ve 

değerl erl e el e al ı ndı ğı  i çin t anı ml ayı cı  bi r  i şl eve sahi pti r.  Bedeni n dijit al  t eknol ojil eri n 

et kil eri yl e geçi rdi ği  dönüşüml eri n yor uml anması,  mekanı n dönüşüm sür eci ni 

t anı ml amakt a yar dı mcı ol muşt ur.  

Di jit al  t eknol ojil eri n et kil eri yl e yeni den t anı ml anan beden ve mekan,  benzer 

dönüşüm sür eçl eri  geçi rdi kl eri  i çi n ort aya yeni  bi r beden – mekan i li şki si  çık makt adır. 

Ort aya çı kan yeni  beden – mekan i li şki si ni  i kili  bi r  ili şki  ve ya karşılıklı  et kil eşi ml e 

açı kl amak yet erli  ol mamakt adır.  Di jit al  t eknol ojil eri n et kil eri yl e f arklılıkl arı  yok ol an, 



 v 

ar al arı ndaki  sı nırl ar  belirsi zl eşen t üm i kili  ili şkil erde ol duğu gi bi,  beden ve mekan 

ar ası ndaki  uzakl ı ğı n azal ması yl a i ki  ol gu bi rbi ri ne geçi şi p hi bri d bi r  t ekil  varlı ğa 

dönüş mekt edi r.  Ol uşan yeni  bağl amda ne beden ne de mekan özgün değerl eri yl e 

var ol makt adır,  artı k geçerli  ol an i ki  ol gunun hi bri dl eş mesi yl e ort aya çı kan varl ı ğı n 

kar akt eri sti kl eri di r.  

Di jit al  t eknol ojil eri n et kil eri yl e ol uşan yeni  bağl amsa,  yal nı zca el ektroni kl eş me ya da 

dijit all eş me i l e i l gili  deği l dir;  aynı  zamanda bi yol oji k ve anat omi k çağrışı ml ar  da 

i çer mekt edi r.  Ort aya çı kan yeni  bağl am  post organi k par adi gmadır.  Post or gani k 

par adi gma,  beden i l e mekanı n i li şki si nde,  hi bri dleş me i l e yeni  bi r  dönüm nokt ası nı 

i şar et  et mekt edi r  ve dijital  t eknol ojil erl e dönüşüm sür eci nde fi zi ksel  mekanı n beden 

il e hi bri dl eş mesi nde bi r eşi k i şl evi gör mekt edi r.  

Sonuç ol ar ak;  okumakta ol duğunuz t ezi n amacı  dijit al  t eknol ojil erl e et kil eş mekt e 

ol an mekanı n fi zi kselli ği ni  t erket meden dönüşmesi ni  t artı şmaktır.  Bu dönüşüm 

sür eci nde mekanl a aynı  bağl amda yer  al an beden,  bi r  “ öt eki ”    ol ar ak mekanı 

t anı ml amakt adır.  Aynı  bağl amda aynı  değer  ve öl çütl erl e yeni den t anı ml anan beden 

ve mekan,  bi rbi ri yl e et kileşer ek  ve sür ekli  geri besl emel erl e bi rbi rl eri ni  t anı ml ayar ak 

hi bri dl eş mi şl er di r.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi  

 

THE HYBRI DI ZATI ON OF BODY – SPACE I N ARCHI TECTURE I N THE 

CONTEXT OF THE POSTORGANI C PARADI GM 

SUMMARY 

Di git al  t echnol ogi es i n t endency t o t r ansf or m al l  val ues and crit eri a t hat  ar e val i d 

until  now,  al so t ransf orms  t he mai n f act s and concept s of  ar chi t ect ur e.  The space 

that  i s one of  t he mai n f act s of  ar chi t ect ur e,  ent er ed t he pr ocess of   redefi ni ti on 

under  t he eff ect s of  di gi tal  t echnol ogi es.  The i nt eracti on  bet ween ar chi t ect ur e and  

di gi t al  t echnol ogi es i s qui t e compl ex because t he space i s t he f act s not  onl y of 

ar chi t ect ur e but  al so expl or ed i n sci ence and soci al,  human sci ences.  The space 

cl ai med t o be f reed from l i mi t ati ons l i ke ti me,  pl ace and di st ance,  will  have a 

di ff erent ki nd of presence from it s earli er one i n the new cont ext.  

The most  of  t he i deas pr oduced about  t he i nt er acti on of  space and di git al  

t echnol ogi es cl ai ms t hat  el ectroni c or  di gi t al  space wi ll  have t he pl ace of  physi cal  

space.  I n t he t hesi s you ar e t o r ead -  agai nst  t he i dea about  t he f reedom of  space by 

l eavi ng i t s physi cality,  the space wi ll  transf or m wi t h i t s physi cal  pr esence i n t he 

i nt eracti on wi t h t he di git al t echnol ogi es i s di scussed.  

The body,  an i nt er di sci pli nar  f act  li ke space has t he l eadi ng r ol e i n t he 

transf or mati on of  t he space wi t h di git al  t echnol ogi es.  Fr om t he begi nni ng of  i t s 

pr esence  whi ch i s cl oser   r el ati on wi t h space,  t he body has an i mport ant  rol e i n t hi s 

transf or mati on.  I n t he bor ders of  t hi s t hesi s,  t he body has a defi ni ng f uncti on 

because i t  deal s wi t h same val ues and crit eri ons as t he space does.  To i nt er pr et  t he 

transf or mati ons of  body by di git al  t echnol ogi es hel ped t o defi ne t he t ransfor mati on 

pr ocess of  space.  Ther e appears a new ki nd of  rel ati onshi p bet ween t he body and 

space t hat  ar e r edefi ned because t hey had t he si mil ar  transf or mati on pr ocesses.  It 

i s not  appr opri at e t o expl ai n t hi s r el ati onshi p with duali st  r el ati ons or  i nt er acti on. 

Body and space l i ke all dual iti es whose di ff erences di sappear ed and boundari es 

bet ween t hem  got  i ndefi nit e by t he eff ect s of  di git al  t echnol ogi es,  get  cl oser  and 

i mpl ode so t hey t ransf orm i nt o a si ngul ar  hybri d f or m.  Not  onl y t he body but  al so t he 
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space exi st  wi t h t hei r  origi nal  val ues i n new context,  by now t he char acteri sti cs of 

hybri d f or m ar e vali d. 

The new cont ext  came i nt o exi st ence by di git al  technol ogi es i s not  concer ned wi t h 

onl y becomi ng di git al  or el ectroni cal.  It  al so consi st s of  bi ol ogi cal  and anat omi cal  

noti ons.  The new cont ext  i s post or gani c par adi gm.  Post or gani c par adi gm i ndi cat es a 

new t ur n by hybri di zati on and f uncti ons as a t hreshol d i n t he hybri di zation of  body 

and space.  

I n concl usi on;  t he t hesi s you ar e t o r ead di scusses t he t ransf or mati on of  space wi t h 

its physi cality i n t he i nteracti on wi t h di gi t al  t echnol ogi es.  I n t hi s transf or mati on 

pr ocess,  t he body t hat  i s i n t he same cont ext  wi t h space,  defi nes space as an  

“ot her”.  The body and t he space r edefi ned by t he same val ues and criteri a i n t he 

same cont ext  hybri di zes by i nt er acti on and r edefi ni ng each ot her  wi th ongoi ng 

f eedbacks.  
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1. GĠ RĠ ġ 

1. 1. Gi ri ş ve Çal ı şmanı n Amacı  

...  bil gi,  bil gi  t opl umu,  bi l gi  çağı,  bil gi  – i l eti şi m,  bili şi m,  i l eti şi m,  medya,  i nt eraktif, 

i nt ernet,  web,  si ber uzay,  si ber neti k,  yapay zeka,  si mül asyon,  sanal  gerçekli k,  sanal , 

dijit al ...  

“ Gerçekl eri ni n yeri ni  modell eri ni n al dı ğı”,  yaşamakt a ol duğumuz şu hi per gerçek 

dünyada t üm değerl er  bağl am  er ozyonuna uğr amakt adır.  Popül er  kül t ürden bi li me, 

sanatt an spor a t üm al anl ar da bağl aml arı ndan kopartıl arak kull anıl an kavr aml ar; 

anl aml arı nı  yi tirerek sal t  sözcükl er e dönüş mektedi rl er.  Yukarı da sıral anmı ş ol an 

kavr aml ar  da;  t opl umsal  bell eğe mal  ol arak sal t  sözcükl er e dönüş me 

sür eci ndedi rl er.  İ nsanl ı k t ari hi nde bi r  kırıl ma nokt ası  t eşkil  edecek ol an di jit al 

t eknol ojil eri n varlı ğı  sonucu t ür eyen bu kavr aml ar,  yaşamakt a ol duğumuz çağı n hı z 

ve t üketi m bağı ml ılı ğı  i çi nde çokt an sıradanl aşmı şl ar dır.  Gündeli k yaşamı n çeşi tli 

kat manl arı nda;  bul unul an ort amı n ent el ekt üel  düzeyi ne bağl ı  ol maksı zı n kar şı mı za 

çı kabil en bu sözcükl erin çoğumuzun zi hni nde bi rer  karşılı ğı  ol duğu kesi ndi r. 

Varıl mak i st enen nokt a  i se;  zi hi nl erdeki  bu karşılıkl arı n çoğu zaman gör sel  ya da 

si mgesel   ol duğu,  bahsedil en karşılıkl arı n yüzeyl eri ni n sı yrıl dı ğı  zaman al tt an 

çı kanl arı n i çeri k ol arak çok da dol u ol madı kl arı dır. 

Yukarı da yapıl mı ş ol an sapt ama,  dijit al  t eknol ojileri n et kil eşi mde ol duğu her  al anda 

ol duğu gi bi  mi marlı kl a etkil eşi mi nde de geçerli di r. Fel sef e,  edebi yat,  t ari h, sosyol oji, 

psi kol oji,  si nema,  müzi k gi bi  f arklı  al anl arl a uzun zamandır  di si pli nl erarası  bi r  ili şki  

i çi nde bul unan mi marlık t eori si;  bahsedil en al anl arl a ol an i li şkil eri ni n sı nırl arı nı 

belirl eyebil mi ştir.  Di jit al  teknol ojil erl e t anı şı klı ğı  i se çok öncesi ne dayanmadı ğı  i çi n, 

bahsedil en kavr aml ar a mi marlı k t eori si  bağl amı nda geti ril en yor uml ar  tat mi n edi ci 

ol mayabil mekt edi r.  Bu yor uml arı n bi r  böl ümü,  ol uşan yeni  bağl amı n t anı ml adı ğı 

al anı  mevcut  öl çüt  ve değerl eri n dı şı na çı k madan kavr amaya çal ı şırken,  di ğer  bi r 

böl ümü i se t ama men yeni  bağl amı n kar akt eri sti kl eri ni  öne çı karı p mevcut  öl çüt  ve 

değerl eri  gözar dı  et mektedi r.  Di jit al  t eknol ojil eri n mevcut  t üm kavr am ve değerl eri 

et kil emesi yl e ort aya çı kan yeni  bağl am;  mi marlık t eori si nde öneml i   ol an bi r  t akı m 

temel   ol gul arı n yeni den tanı ml anması nı  gündeme geti r mekt edi r.  Bu t emel  ol gul arı n 

yeni den t anı ml anma süreci  i çi nde,  özerk t ari hleri  boyunca ol uş muş ki mli kl eri ni 
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t ama men t erket mel eri  i se söz konusu değil di r.  Ort aya çı kacak ol an yeni  t anı ml ar 

eski  il e yeni ni n i şl emsel  bi r  sent ezi ne i ndi rgenemez ol sal ar  da;  sür ecin yeni ni n 

et kil eri il e dönüşen ve yeni den yapıl anan bi r eski il e ili şkili ol acağı kesi ndi r. 

Mi marlı k t eori si  ve pr ati ği ni n bi ri ncil  ol gul arı ndan bi ri  ol an mekan,  bahsedi l en 

yeni den t anı ml ama sür eci  i çi nde en başt a yeri ni  al anl ar dan bi ri di r.  Mekanı n sal t 

mi marlı ğa ai t  değil,  başt a f el sef e ol mak üzere f en /  sosyal  /  i nsanbili ml eri nde 

ar aştırıl makt a ol an bi r  ol gu ol ması;  dijit al  t eknol ojil eri n ol uşt ur duğu bağl amda da 

öneml i  bi r  yer e sahi p ol acağı nı  göst er mekt edi r.  Di jit al  t eknol ojil eri n ve bi l gi  il eti şi m 

ar açl arı nı n sundukl arı  ol anakl arl a yar attı kl arı  ortaml ar   mekandan bağımsı z ol ar ak 

düşünül eme mekt edi r.  Bil gi  il eti şi m ar açl arı yl a zamanı n,  yeri n ,  mesaf eni n ve 

sı nırl arı n kı sıtl amal ar  ol makt an çı k ması,  mevcut  mi marlı k söyl emi nde geçerli  ol an 

sosyal  ve fi zi ksel  mekanı n dönüşümüne i şar et  et mekt edi r.  Mekan -  t emsil  etti ği 

sosyal  değerl erl e ber aber  – fi zi kselli ği nden sı yrıl makt a ve yeni  bi r  bi çi msel  ve 

bağl amsal  var ol uşa doğru git mekt edi r. 

Oku makt a ol duğunuz t ez bağl amı nda t artı şılmakt a ol an konu i se,  mekanı n 

fi zi kselli ği ni  t ama men t erket meden di jit al  teknol ojil eri n sunduğu ol anakl arı n 

zengi nli ği  i çi nde dönüşümü üzeri nedi r.  Di jit al  t eknol ojil eri n mi marlı k /  mi mari  t asarı m/ 

mekan üzeri ndeki  et kileri yl e i l gili  söyl eml er  ür et en t eori syenl eri n büyük bi r 

çoğunl uğunun payl aştı ğı fi kri n t ersi ne;  t ezi n sorunsal ı  dönüş mekt e ol an mekanı n 

fi zi kselli kt en t ama men  “ bağı msı z”  ol mayacağıdır  çünkü söz konusu dur um;  

mekanı n fi zi kselli ği ni   geri de bırakıl ması  ger eken,  bağı msı zlı ğı nı  engell eyen bi r  

ol umsuzl uk i çer me mekt edi r.  Mekan günümüze kadar  gel en bi ri ki mi yl e ya da geneti k 

kodl arı yl a,  gel ecekt eki  dönüş müş var ol uşunda da hem fi zi kselli ği  /  maddeselli ği  / 

ci si mselli ği  hem de di jit al li ği  /  sanallı ğı  /  maddi yetsi zli ği  barı ndıran hi bri d bi r  ol uşuma 

sahi p ol acaktır. 

Mi marlı k t eori si  ve pr ati ği ni n bi ri ncil  ol gul arı ndan bi ri  ol an mekanl a ber aber  var ol an 

di ğer  bi r  ol gu da bedendi r.  Mekan gi bi  f en /  sosyal  /  i nsanbili ml eri nde ar aştırıl an 

di si pli nl erar ası   bi r  ol gu ol an beden,  mekanl a ol an i li şki si nde varol uşunun 

başl angı cı ndan bu yana hep f arklı  r oll ere oturt ul muşt ur.  Di jit al  t eknol ojil erl e 

et kil eşi mde ol an mekanı n i çi nde bul unduğu yeni  bağl amda da beden,  yi ne 

önceki nden f arklı  bi r  r ole sahi ptir.  Kendi  ont ol ojik dönüşümü i çi nde zat en karşıt  i ki  

gör üşl e  (  dijit al  çağda  ger eksi z /  modası  geç mi ş gör ül en bedene karşı  dönüşer ek 

varlı ğı nı  sür dür ecek ol an beden )  yor uml anmakt a ol an beden;  mekanı n yeni den 

tanı ml anma sür eci nde de benzer  yakl aşı ml arl a el e al ı nmakt adır. Oku makt a 

ol duğunuz t ez bağl amında i se beden,  mekanı n fi zi kselli ği ni n dijital  ort aml a 

hi bri dl eşer ek yeni  bi r  varlı ğa dönüş mesi nde bi r  “t anı ml ama ar acı”  ol ar ak i şl ev 
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gör mekt edi r.  Ol uşan yeni  bağl amda mekan da,  beden de aynı  açılıml arl a el e 

al ı ndı kl arı  i çi n;  bedeni n fizi ksel  ve  sosyal  kar akt eri ni n geçi rdi ği  dönüşüml er mekanı n 

fi zi kselli ği ni n dönüş mesi nde yar dı mcı  bi r  t anıml ayı cı  ol acağı  düşünül mekt edi r. 

Mekanı n fi zi kselli ği yl e ber aber  dijit al  t eknol ojil erl e dönüş mesi nde,  beden “ öt eki ” 

ol ar ak mekanı t anı ml ayacaktır. 

Di jit al  t eknol ojil eri n et kil eri yl e ol uşan yeni  bağl amda mekan i l e beden ;  aynı   kavr am 

ve değerl erl e el e al ı nar ak,  benzer  deği şi ml eri  yaşadı kl arı  i çi n ort aya çı kan yeni  varlı k 

ne yal nı zca beden ne de yal nı zca mekan ol acaktır.  Artı k beden i le mekanı n 

ar ası ndaki  sı nırl arı n keski nli ği  azal acak,  i ki  ol guyu bi rbi ri nden f arkl ı  kıl an unsurl ar 

çözül meye uğr ayacaktır. Beden i l e mekan;  nesne /  özne gi bi  karşıt  i ki  kavra m /  ol gu 

ol ar ak ar al arı ndaki  mesaf eni n azal ması,  hatt a ort adan kal k ması yl a  birbi rl eri ne 

geçi şer ek hi bri d bi r  t eki l  varlı ğa dönüşecekl erdi r.  Bu nokt ada di jit al  t eknol ojil eri n 

et kil eri yl e ol uşan yeni  bağl am da artı k yal nı zca el ektroni kl eş me ya da di jital l eş me i l e 

il gili  değil di r.  Ort aya çıkan yeni  dur um t eknol oji kl eş meni n öt esi nde bi yol oji k, 

anat omi k,  antropol oji k çağrı şı ml ar  da  i çer mekt edi r.  Di jit al  t eknol ojil eri n neden 

ol duğu  et kil er  yanı nda or gani k çağrı şı ml ar  da i çer en bu bağl am;  post or gani k 

par adi gmadı r.  

Oku makt a ol duğunuz çalışmada,  beden ve mekanı n – ayrı  ayrı  ve bi rbi rl eri yl e ol an 

ili şkil eri yl e – özerk  t ari hl eri;  yeni  ol an i çi n eski ni n t erkedil mesi  gerek medi ği ni 

öngör en bi r  bakı ş açı sıyl a yor uml anmı ştır.  Gerek bedeni n dijit all eşer ek si bor ga 

dönüş mesi nde;  ger ekse fi zi ksel  mekanı n medyati kl eşer ek  sanal laş ması nda 

büt üncü bi r  bakı ş açı sı  haki m ol muşt ur.  Tezi n ol uşum sür eci ni n büt ününde;  bi yol oji k 

beden – post bi yol oji k beden,  i nsan – si bor g,  fizi ksel  mekan – sanal  mekan gi bi  

bi rbi ri ne karşıt  gör ünen öğel er den bi ri  di ğeri ne i ndi rgenmeye çal ı şıl ma mıştır.  Tüm 

karşıt  öğel er;  bi rbi ri ni  t ama ml ayan bi r  sal ı nı m hareketi  i çi nde karşılıklı  et kil eşi ml erl e 

var ol muşl ar dır. 

Tezi n morf ol oji k yapı sı;  sı nırl arı  belirli  – kapal ı  ya da açı k uçl u bi r  strüktür  yeri ne; 

kendi  i çi nde ( ve dı şarıdan da sür ekli  ol ar ak al dı ğı  uyar anl arl a bi çi msel  ol ar ak 

gevşeyi p kasıl an – kabarcı ksı)  bi r  r ef er ansl ar  si st emi  ol ar ak i şl eyen,  düşeyde ve 

yat ayda geli şen pür üzsüz  ( s moot h)  bi r  ağ ol ar ak t ahayyül   edil mi ştir.  Post or gani k 

par adi gma i se,  t üm metin par çal arı nı n bi rbi rl eri yle  “ bağl antı”  l ı   ol duğu ağda;  t ezi n 

sor unsal ı  bağl amı nda meti n parçal arı nı  sı nıfl andır mak amacı yl a kull anıl an bi r  eşi k 

i şl evi gör mekt edi r. 
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2.  MĠ MARLI KTA POSTORGANĠ K PARADĠ GMA BAĞLAMI NDA    BEDEN – 

MEKAN HĠ BRĠ DLEġMESĠ  

2. 1. Post or gani k Paradigma Öncesi Beden – Mekan Ġli Ģki si  

2. 1. 1. Vitruvi us„ dan  Le Cor busi er‟ e kusursuz uyumun dönüĢümü  

Vi truvi us‟ un “ or an”  konusundaki  yor uml arı  mi marlık t eori si ni n t ari hi  boyunca,  i nsan 

bedeni  ve yapıl ar  ar ası ndaki  ili şkil er  üzeri ne çal ı şmal ar da et ki n bi r  zemi n 

sağl amı ştır.  “ De Ar chi tett ura”  nı n üçüncü ki tabı nda,  Vi truvi us i nsan fi gür ünün 

or anl arı nı  ar ki t ekt oni k oranl ar a model  ol ar ak el e al mı ştır.  Kusursuz fi gürl er  ol ar ak 

dai re ve kar eni n geometri k uyumuna,  açıl mı ş ol an kol  ve bacakl arı yl a kusur suzca 

ot ur an bedeni n uyuml uluğu;  mat emati k ve anatomi ni n kusursuz uyumuna i şar et 

et mekt edi r. 

“ De  Ar chi t ett ura”  adl ı  ki t abı nda çal ı şması nı  r esim ya da çi zi m gi bi  görsel  /  gr afi k 

ar açl arı  kull anmadan yoruml ayan Vi truvi us‟ un bu t ut umu,  Rönesans‟ ı n sanat çı  ve 

bili m adaml arı na esi n kaynağı  ol muşt ur.  Rönesans‟ ı n öncül eri nden Leonar do da 

Vi nci‟ ni n Vi truvi us fi gürü dai re ve kar eni n i çi ne yerl eş mi ş ol an i nsan fi gür üyl e, 

Vi truvi us‟ un kusursuz uyum fi kri ni  beti ml emektedi r.  Düşey ve çapr az eksenl er e 

yerl eştiril mesi yl e uzuvl ar,  bedeni n her  i ki  pozi syondaki  öl çül eri  il e i ki  geomet ri k 

fi gür ün öl çül eri ni n t am ve kesi n uygunl uğunu göster mekt edi r.  

Vi truvi us fi gür ü i l e L.  da Vi nci  Vi truvi us‟ un yoruml arı nı  görsell eştir meni n yanı nda, 

asl ı nda söyl emi  bi r  adım öt eye geçi rer ek  ana f i kri  geli ştir mekt edi r.  Çi zimdeki  t ema 

sal t  bedensel  or anl arı n uyumundan daha yüksek düzeyde bi r  uyumun aranması dır: 

İki  f arklı  düzeni n t ezatı;  sayıl arı n,  yasanı n ve öl çül eri n nesnelli ği ne karşı  bedeni n, 

gör ünüşün ve i nsanoğl unun öznelli ği:  kesi n ve evr ensel  geometri  il e geçi ci  ve 

gör eceli  bedeni n karşıl aştırıl ması.  Leonar do‟ yu Vi truvi us‟ dan f arklıl aştıran bu dur um 

Moder n döneme zemi n sağl ayan pr obl eme de yol  ver mekt edi r.  Sal t  öl çül erden i bar et 

ol an uyumun yönt eme dönüşt ür ül mesi ,  bedeni n sal t  güzelli ği ni n bi r  çal ı şma 

modeli nden uygul amaya yöneli k il kel ere çevri mi yle gerçekl eştiril meye çalışıl mı ştır.  

Rönesans est eti ği  ve mi marlı ğı nda da,  bedeni n uyumu i nsan mi kr okoz mosu i l e 

kut sal  makr okoz mos arası ndaki  uyuml ul uk i l e i li şkil endi ril mi ştir.  İ nsanı n doğuşt an 

gel en bi r  hi sl e evr ensel  uyumun par çal arı ndan biri  ol an mekanı n or anl arıyl a uyum 
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sağl adı ğı na i nanan Rönesans sanat çıl arı,  t apınak ve kili sel eri n pl an şemal arı nı 

bedeni n bi çi msel  ni t eli kleri yl e ol uşt ur muşl ar dır.  Fr ancesco di   Gi or gi o bi nal arı nı n 

cephe ve pl anl arı na hayal et si bi r kat man ol ar ak beden fi gürl eri ni ekl eml emiştir. 

Rönesans per spektifi ni n sı nırl arı  dahili nde geli şen beden – mi marlı k uyumunun 

kırıl ması,  bedeni  duyul arı n or ganı  ya da maki nası  ol ar ak özerkli ği ni  vur gul ayan 

Kart ezyen düşünceni n varl ı ğı yl a gerçekl eş mi ştir.  Bahsedil en özerkli k “duyul arı n 

mantı ğı”  di ye adl andırıl an yeni  t ür  bi r  beden anl ayı şı nı  gündeme geti r mi şti r.  Gözün 

“aynı  anda ve aynı  bakı ş açı sı yl a her  üç boyut u da t ama mı yl a”  gör mesi ni n 

ol anaksı zlı ğı  sonucu mekanı  f arklı  or anl arl a al gıl adı ğı nı  savunan yeni  gör üş, 

Rönesans est eti ği ne karşıt  bi r  gör üş ol uşt ur muştur.  Uyumun nesnel  öl çüleri  al gı nı n 

öznel  gerçekli ği yl e sorgul anmı ş,  or anl arı n kusursuz ve kesi n doğası  gör eceli 

doğanı n gör me edi mi ni n açıl ara bağl ı gözl emsel  tabanı nda yar gıl anmı ştır.  

Bedeni  bi çi msel  bi r  öl çüm modeli  ol ar ak el e al an gör üş,  bedeni n al gı sal  bi r  si st em 

ol duğu fi kri ne yeri ni  bırakmı ştır.  Mi marlı k da artı k bedeni n or anl arı yl a i li şkilendi ril mek 

yeri ne duyul arı n kur all arıyl a belirl eni r  ol muşt ur.  İ t al ya‟  da Scamozzi ,  Temanza ve 

Mi li zi a‟ nı n çal ı şmal arı yl a mi marlı ğı n Rönesans est eği yl e ol an kan bağı  kesi nti ye 

uğr amı ştır.  

20.  yy.‟ı n başl arı nda i se bedeni n bi r  al gı sal  si stem ol duğu gör üşü,  Fr eud‟ un “ The 

Int erpr et ati on of  Dr eams”  adl ı  ki t abı nı n et kil eriyl e bedeni n psi kol oji k bi r  si st em 

ol duğu gör üşüne dönüşmüşt ür.  Bi çi msel  uygunl uk ve sezgi sel  duyarlı k  yerl eri ni 

ci nsel ,  gör eli,  het er oj en evr eni n or gani k ve i norgani k f or ml arı nı n dol ayl ı uyumuna 

bırak mı şl ardır.  Or gani k ve i nor gani k f or ml arı n uyumu fi kri  Bauhaus bünyesi nde 

Oskar  Schl emmer‟i n çal ışmal arı nda et ki si ni  göster mekt edi r.  Schl emmer‟  i n “ Musi c 

Festi val ”  ,  “ Met alli c Bal l et”  ,  “ Man+Machi ne”  gi bi  oyunl ar daki  sahne ve kost üm 

tasarı ml arı,  Bauhaus‟ un bedeni n mekandaki  uzanı mı nı  öngör en;  kost üm ve 

sahneni n geçi şti ği  anatomi k ve mekansal  geomet ril eri n doğaya ve kül t üre ai t 

yekpar e bi r  f or ma dönüşt üğü beden fi kri ni  yansıt makt adır.  Mekani k evreni n yapay 

doğası nı  yansıt an t asarı ml ar da,  beden ve kost üm kar şılıklı  et kil eşi mde 

bul unmakt adırl ar.  Mekan,  har eket,  kost üm arası ndaki  ili şki ni n somut  ol ar ak 

gözl eml endi ği  dört  kar akter  Mar ci a F.  Feur st ei n tar afı ndan “ The Bauhaus‟ s Dar ker 

Si de” adlı yazı sı nda şöyle açı kl anmakt adır :  

““ Seyyar  mi marlı k”  i nsan şekli ne akt arıl an kübi k mekanı n yasal arı nı n “ kübi k – 

uzamsal  konstrüksi yonu” ydu ...  “ Kukl a”  “i nsan bedeni ni n mekanl a i li şki si nin i şl evsel  

yasal arı nı”  t emsil  eden dai re ve kı vrı ml ar dan ol uşuyor du...  “ Tekni k Or gani z ma” 

döndür me,  yönel me gi bi  “i nsan bedeni ni n mekan i çi ndeki  har eketi ni n yasal arı”nı 
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belirti yor du...  “ Maddesi zleştir me”  “if adeni n fi zi kötesi  bi çi ml eri ”  ni  t emsil  edi yor du.” 

( Feurst ei n, 2002) 

Schl emmer  i çi n kost üm ,  mi marlı k ,  beden ve mekan kaçı nıl maz ol ar ak di nami k bi r 

bağl a bi rbi rl eri ne bağl ı ydı.  İ nsan bedeni  ve kost üm üzeri ne geli ştirdi ği  söyl emi , 

beden ve mi marlı ğı n ili şki si üzeri ne fi kirl eri yl e eşdeğer deydi .  

Schl emmer‟i n bi yomekani k bedenl eri ni n ar dı ndan,  1940 „ lı  yıll arda Le Cor busi er  „ i n 

modül er  bedenl eri  r adi kal  bi r  kırıl mayı  t emsil  edi yor du.  Rönesans mi marlığı nı n i nsan 

bedeni ni  pl an şemal arı nda ve cephel er de kull anması  gi bi  Le Cor busi er  de,  yeni  bi r 

bakı ş açı sı yl a bedeni  yapı nı n di k açılı  öl çül eriyl e or antılıyor du.  Bedeni n al gı sal, 

psi kol oji k,  mekani k si steml er  ol ar ak yor uml anması nı n ar dı ndan bi r anl amda 

Vi truvi us fi gür üne geri  dönen Le Cor busi er;  Vi truvi us‟  un beden i l e geomet ri ni n 

uyumuna dai r  il kel eri ni  yeni den onayl ı yor du.  Le Cor busi er‟i n “ Modul or”  fi gür ü,  

bedeni  i nsanoğl u i l e dünya ar ası ndaki  ili şki ni n meşr u ve kesi n öl çütl eri ne dayanan 

nesnel  ve deği şmez bi r öl çü; kesi nli k i çer en bi r öğe ol arak yor uml uyor du.  

Sonuç ol ar ak moder n dönemi n kökl eri ni n dayandırıl abil eceği  Vi truvi us ve 

Rönesans‟ dan Le Cor busi er‟ e kadar  ol an t ari hsel  sür eçt e  bedeni n,   mekanl a ol an 

ili şki si nde her  zaman et ki n ol duğu gözl enmekt edi r.  Sür eci n f arklı  döneml eri nde o 

döneml er e ai t  değerl eri n kül t ür el  bi r  öğe ol ar ak beden üzeri nde de beli rl eyi ci  ol duğu 

düşünül düğünde sür eci n gel i şi mi  r ahatlı kl a okunabil mekt edi r.  Başl angı çta anat omi  

ve geometri ni n kusursuz uyumuna dayanan beden – mekan i li şki si nde, “ uyum” 

üzeri ne geli ştiril en yor uml arı n dönüş mesi yl e sonuçt a yi ne anat omi  ve geomet ri ni n 

kusursuz ol masa da; mut l ak ve nesnel  uyumu fi krine varıl ması na neden olmuşt ur.  

2. 1. 2. Kant‟ tan Merl eau – Pont y‟ ye  “ mekan – ür et ken”   beden   

Vi truvi us fi gür ünden “ Modul or”  fi gür üne geli şen bi r  t ari hsel  sür eç i çi nde bedenl e 

mekanı n i li şki si ni n mi marlık t eori si  bağl amı nda dönüşümü i ncel endi kt en sonr a aynı 

ili şki yi  düşünce dünyası ndaki  açılı ml arı yl a el e al mak,  okuduğunuz çal ı şma 

bağl amı nda post or gani k par adi gma öncesi  beden – mekan i li şki si ni n t anı ml andı ğı 

sal ı nı m har eketi ni daha anl aşılır kıl acaktır.  

“ The Fat e of  Pl ace”  adl ı  ki t abı nda Edwar d S.  Casey bahsedil en dönüşüm sür eci ni n 

sı nırl arı nı  Anti kit e‟ den günümüze kadar  geni şl eter ek yor uml amı ştır.  ( Casey,  1997) 

Mi t ol oji k ve di nsel  yar adılış öykül eri yl e ve Pl at o i l e Ari st ot el es‟i n t eoril eri yl e sür eci n 

başl angı cı nı  t anı ml ayan Casey,  devamı nda Neopl at oni k,  Ort açağ ve Rönesans 

döneml eri nde mekan üzeri ne yapıl an spekül asyonl arı  akt ar mı ştır. Newt on, 

Descart es,  Lei bni z ve Kant‟ı n yazıl arı ndan yol a çı kar ak moder n mekansal  

kavr aml arı n doğuşunu anl attı kt an sonr a 20.  yy f enomenol oji k yakl aşı ml arı nı n 
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evri mi ni  Husserl,  Merleau – Pont y,  Bachel ard ve Hei degger‟i n çalışmal arı nı 

i ncel eyer ek ort aya koymuşt ur.  Ki t abı n son böl ümünde i se;  Foucaul t,  Derri da, 

Del euze & Guatt ari  ve Iri gar ay‟i n post moder n t eoril eri yl e sür eci  günümüze kadar 

geti r mi ştir.  Okumakt a ol duğunuz böl ümde i se bedeni n mekan i çi ndeki  har eketi  ve 

anat omi k ni t eli kl eri yl e edi ndi ği  mer kezi  özne konum özeli nde bedeni n mekanl a ol an 

ili şki si;  Casey‟ ni n Kant, Whi t ehead,  Husserl  ve Merl eau–Pont y „ ni n çal ı şmal arı 

üzeri ne yor uml arı na ref eransl a el e alı nmı ştır.  

Kant,  1768‟  de “ mekan i çi ndeki  böl gel eri n f arkl ıl aş ması na ai t  en son zemi n”  i  

ar ayı şı nda beden i l e mekan ar ası ndaki  bağı  keşfet mi ştir.  Bedeni n şeyl erin böl gel er 

ar ası nda yer  deği ştir mesi ndeki  r ol ünü,  şeyl erin  bedeni n yokl uğunda sadece 

bi rbi rl eri yl e i li şkili  konuml ar da ol dukl arında yöneli msi z ( unori ent ed) 

ol dukl arı nı göst er er ek açıkl amı ştır.  Bedeni n r ol ü “sağ /  sol ”  ,  “ aşağı  /  yukarı”  ,  “ ön / 

ar ka”  gi bi  i kili  t eri ml eri  mekan i çi nde t anı ml ı  kılması yl a ort aya çı k makt adır.  Bu i kili 

t eri ml er  bi r  ar ada el e al ındı kl arı nda mekanı n üç boyut unu açı kl amakt adır.  Mekanı n 

üç boyutl ul uğunun bedeni n yöneli mi ni  t aki p etti ğini  söyl eyen Kant,  f arklı  bir  bedensel  

t ümdengeli m öner mekt edi r.  İ nsan bedeni  kendi li ği nden bi rbi ri ni n çi fti  yanl arı  ve 

parçal arı  (sağ ve sol  el  ,  göğüs ve sırt  ,  baş ve ayakl ar)  il e i ki  yanl ılı ğı  deneyi ml edi ği 

i çi n,  böl gel er  ar ası nda konuml anan ve yönel en nesnel eri  al gıl amakt adır.  Şeyl er 

kendi  başl arı na ve i çl erinde yönel emezl er.  Onl ar  beden sayesi nde yöneli ml i  hal e 

gelirl er, bu da zi hi ne deği l bedene ait önsel  bi r yöneli mdi r.  

Bedeni n i ki  yanl ılı ğı ndan  yol a çı kan Kant,  eşl eni k ol mayan eşl er  /  kopyal ar 

(i ncongr uent  count er parts)  di ye adl andırdı ğı  yeni  bi r  f enomen ort aya koy muşt ur. 

Eşl eni k ol mayan eşl er,  sağ ve sol  el   gi bi  bi rbiri ni n aynal anmı ş gör üntül eri  ol an 

şeyl eri  i çer mekt edi r  ve eski  bi r  kur alı  yı kar ak yeri ne yeni si ni  kur makt adır.  Yı kıl an 

kur al  sağ eli n par makl arı nı n bi rbi rl eri yl e ol an i li şkil eri  sol  eli n parmakl arı nı n 

bi rbi rl eri yl e ol an i li şkil erini n aynı sı  ol acağı nı  düşünen,  eşl eni k ol mayan eşl eri n aynı 

mekansal  i çsel  ili şkil ere sahi p ol duğunu i ddi a eden mekansal  ili şki  model i dir.  Kant‟ a 

gör e kur al  mekanı n mut l ak doğası ndadır,  eşl eni k ol mayan eşl er  ol makl a edi nil mi ş 

ol an f arkl ılıkl ar  özgün ve mutl ak mekanl a i li şkili dir.  Eşl eni k ol mayan eşl eri n 

f arklılıkl arı  al gıl anmadan,  yöneli m i çi n ar anıl an zemi ni n mutl ak mekanl a ol an i li şki si ni  

al gıl amak mü mkün deği l dir.  Casey‟  e gör e bu nokt ada,  Kant‟ı n met ni nde mutl ak 

mekanl a ol an ili şki de bi r çatl ak ol uş makt adır. 

Meti n bağl amı nda ol uşan çatl ağı  dol dur ansa,  i nsan bedeni di r.  İ nsanl ar  -  kendi  

bedenl eri  de eşl eni k ol mayan eşl er den ol uşt uğu i çi n -  dı ş dünyayı  al gıl arken bi rbi ri ne 

benzer  eşl eri  ve belirl enmi ş yönl er de mekanı  kavr ayabil mekt edi rl er.  Bu da demekti r 
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ki ;  yöneli mi n esası  mutl ak mekana değil,  “mutl ak kaynak”  ol ar ak yönel mi ş/ 

yönl endi ril mi ş bedene dayanmakt adır. 

Kant‟ı n çal ı şmal arı nda bedeni n al gı  dünyamı zdaki  belirl eyi cili ği  üzeri ne 

yoğunl aş ması,   i nsanı  zi hi nsel  ya da sezgi sel  bi r  özne değil,  bedensel  bi r  özne 

ol ar ak değerl endi r mesi ne neden ol muşt ur.  Casey,  Kant‟ı n bedensel  özne i l e 

mekanı n ili şki si ni beş aşamada açı kl amı ştır : 

“1)  Pozi syonl ar  böl gel eri n aksi ne bedeni n ve mekanı n par çal arı na sı kı  sı kı ya 

bağl ı dır...  Batı  Massachusett’  e gi di yor um dedi ğinde or ası  har eket  eden bedeni n i l e 

gi tti ği n bi r  yer di r  ve bedeni n batı ya yöneli mi  sal t  pozi syonl a i l gili  değil  ,  yön mesel esi  

il e ili şkili di r.  “ Batı”  yal nı zca “  doğu – kuzey – güney ”  i l e değil,  ner ede ol duğum ve 

ner eye doğr u gitti ği m   ile yer deği ştiren bedeni ml e ili şkili di r.  

2)  Al gı sal  deneyi mi ni zde  et kili  ol an böl gel er  doğal  ol ar ak aşağı  /  yukarı,  ön /  ar ka,  

sağ /  sol u bi rbi ri nden ayırır.  Her  i kili  di ğer  i kili ni n ol uşt ur duğu düzl em ya da 

yüzeyl erl e kesi şen düzl em ya da yüzeyl er di r. Üç  boyut  ol ar ak adl andırdı ğı mı z 

böl gel er  bedensel  dur umu muza bağl ı  ol ar ak düzl eml eri  al gıl ama mı zla i l gili dir. 

Ayakl arı  üzeri nde di k duran bedeni mi zl e di key ol ar ak kesi şen düzl em,  bedeni mi ze 

gör e yat aydır” ( Casey, 1997). 

Di ğer  üç aşamada i se,  böl gel er e ve pozi syonl ar a bağl ı  ol ar ak bedeni n i ki  yanl ı 

dur umuyl a mekanı  al gı l aması nı  açı kl amaya devam et mi ştir.  Tüm yönel di ği mi z 

mekanl ar  bedeni mi zi n i ki  yanl ılı ğı yl a t anı ml andı ğı  gi bi ,  i ki  yanl ılı ğı n si metri k 

ol maması dur umunda da yanl ı ş yöneli m ort aya çıkacaktır. 

Kant‟ı n söyl emi nde ol duğu gi bi  Whi t ehead‟  i n çal ı şmal arı nda da i nsan bedeni  

“ mekan i çi ndeki  böl gel erin f arklıl aş ması na ai t  en son zemi n”  i  t eşkil  edi yor du.  Kant‟ ı n 

bedene şeyl eri n yöneli mli  ol ması nda üstl endi rdi ği  r ol deki ne benzer  bi r  yakl aşı ml a, 

Whi t ehead mekanl a bedeni n i li şki si ni  il eli k ( wi thness)  kavr amı yl a yor uml amı ştır.  

Genel  ol ar ak dünyanın,  özel  ol ar ak mekanl arı n deneyi ml enmesi nde beden 

benzersi z kat kı sı nı il eli k ‟e borçl udur :  

“ Çağdaş bi r  i skeml eyi  görürüz,  f akat  onu gözl eri mi z il e gör ür üz ve çağdaş i skeml eye 

dokunur uz,  f akat  ona el l eri mi z i l e dokunur uz.  Eğer  ki  bedeni mi z i l e hi ssetti ği mi z 

doğr u i se,  yal nı zca i l e – strükt ür’ ü sayesi nde çağdaş i skeml eyi  deneyi ml emi yor,  aynı 

zamanda i skeml eni n yeri yl e aynı  yöneli msel  ai t  ol an kendi  yeri mi zi  de 

deneyi mli yor uzdur” ( Casey, 1997). 

Whi t ehead‟i n beden modeli  aynı  zamanda da konuml ar  üzeri nde de et kili dir. 

“ Bur ası”  ve “ or ası”  beden ar acılı ğı yl a kaçı nıl maz ol ar ak bi rl eş mekt edi r:  i kili  r ef er ans 
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i çer en “ bur ası”  ve nesnell eştiril mi ş böl ge “ or ası”.  Bedeni n pozi syonuna gör e bi ri 

di ğeri ni n i çi ne geçebil mekt edi r.  

Fel sefi  bi r  gi ri şi m ol ar ak f enomenol oji ni n kur ucusu ol an Husserl,  “ The Cri si s of 

Eur opean Sci ences and Tr anscendent al  Phenomenol ogy”  adl ı  ki t abı nda kendi si ni n 

transandant ali st  gel eneğe dahil  ol duğunu dil e geti r mi ştir.  ( Husserl,  1907)  Husserl, 

transandant al  t eri mi ni  ödünç al dı ğı  Kant‟ı n,  bu gel enek i çi nde kavr ayamadı ğı  “if ade 

edil memi ş önvarsayı m”  ı n “ yaşamı n çevr el eyen dünyası”  ol duğunu i ddi a et mi ştir. 

Husserl‟ e gör e  yaşam – dünya sı nı  (lif e – worl d)  i hmal  et mek,  deneyi mde öneml i  bi r 

yer e sahi p ol an yaşanan – beden i n (  l i ved body)  r ol ünü i hmal  et mekti r. Doğr u bi r 

transandant al  f enomenol oji  yaşam – dünyaya ve dol ayı sı yl a onu canl andıran 

yaşanan – bedene geri dönmel i di r.  

Mekan üzeri ne ar aştır mal arı nda i nsan bedeni ne “ ayrı calı klı  bi r  pozi syon”  ver en 

Husserl,  yaşanan – bedeni  ben (  I  )  i n t aşı yıcı sı  ve ben t ar afı ndan hi ssedi l en 

duyuml arı n mahal  i  (  l ocus )  u ol ar ak değerl endi rmi şti r.  Ner eye gi derse gi tsi n or ayı 

“bur ası”  ol ar ak deneyi ml eyen yaşanan – beden,  “  t üm mekansal  ili şkil eri n bağl antılı 

gözükt üğü geçi ci  ol mayan bi r  nokt a ”  yı  t emsil  etmekt edi r.  Mekansal  ili şki l eri n sağ / 

sol  ,  ön /  ar kadan bi ri  olması  Husserl‟i  ,  Kant‟ı n üç t emel  boyut u  i nsan bedeni nden 

kökenl eri ni  al dı ğı  savı na yeni den dahil  et mekt edir.  Ancak Husserl  Kant‟ın savı nı n 

öt esi ne geçer ek yeni  bi r fenomen ort aya koy maktadır:  

“ Gör ünen her  şey yaşanan – bedeni n çevr esi ne ai t;  karşıl aştı ğı m her şey,  kendi si ni  

bedeni mi n etrafı nda ol acak şekil de düzenl emi ş ... ben şeyl eri n mer kezi ndeyi m:  ben 

kendi m t üm deneyi ml erimi n “ ben – mer kez”  i ni  ( I  – cent er)  ol uşt ur an bedensel  bi r 

benli ği m” ( Husserl, 1907). 

Kant  bedeni n yöneli mi n kaynağı  ol duğunu t artış mı ştır;  Husserl  ‟i n yaptığı ysa bi r 

adı m i l eri  atl ayar ak bu kaynağı n kendi  ekseni nde t üm al gı sal  al anı  döndür en sabi t 

bi r  mer kez ol duğunu göster mekti r.  Mer kezi  konumda ol an bedeni n mekanl a kur duğu 

ili şki  i se,  son der ece nesnel di r.  Yaşanan  -  bedeni n yaşanan – mekanı n nesnel  

mekanı n al gıl anması nda öneml i di r.  Ancak aktif  beden i l e yerl eşi k mekan ar ası nda 

bi r  il eti şi m eksi kli ği  söz konusudur.  Husserl  yaşanan beden i l e nesnel  mekan 

ar ası na saf  görsel  mekanı  ( sehr aum)  yerl eştirerek bu sor unu çöz müştür.  Gör sel  

(aynı  zamanda bedensel )  mekan kendi ne has nokt a,  çi zgi,  sı nırl arı  ve der i nli ği  ol an  

ön- deneysel  (  pr e -  empi ri cal  )  uzantıl arı yl a f arkl ıl aş mı ş bi r  al an t eşkil  et mekt edi r. 

Her  bi r  al an kendi  “  yerler  si st emi ne ”  sahi ptir  ve f arklılıkl arı n i şar eti  ol an ni t eli kl eri ni 

doğur an yerl er matri si ni n et ki al anı i çi ndedi r. 
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Yaşanan – mekanı  deneyi ml eyen yaşanan – beden ki nest eti k bi r  değerl endi r me 

i çi nde var  ol ur.  “ Ki nest hesi a”,  har eket  eden ya da di nl enen bedeni n kendi ni   o anda 

har eket  edi yor  ya da duruyor  gi bi  hi sset mesi ne neden ol an i çsel  deneyi mdi r.  Casey 

ki nest eti k deneyi mi  şöyl e özetl emekt edi r:  

“ Mekan i çi ndeki  bedeni mi n var ol uş /  har eket  edi şi ni  hi sset me t arzı n, mekanı n 

kendi si ni  deneyi ml eme t arzı nl a çok yakı ndan i l gili dir  ...  Eğer  ki nest eti k f arkı ndal ı ğı n 

kendi si,  bedeni mi n f arkında ol mamı m en t emel  f or muysa ...  ,  bedeni mi  hi sset mek 

demek i şgal  et mekt e ol duğum mekanı  hi sset mek demekti r.  Mekan /  yer 

“ki nest hesi a”  üzeri nden gerçekl enmekt edi r  ve ar tık sadece bi r  al an değil,  kendi si ni  

ki nest eti k deneyi ml ememe yanıt ver en kar maşı k nit eli kl er büt ünüdür” ( Casey, 1997). 

Ki nest eti k deneyi mi n yaşandı ğı  bi ri ncil  eyl em  yürümek  ti r.  “ The Worl d of  the Li vi ng 

Pr esent  ...”  adl ı  yazı sı nda,  Husserl  bi rbi ri nden ayrıl mı ş gr upl aş mal arı  yür ümeni n bi r 

ar aya geti rdi ği ni  yaz mı ştır.  ( Husserl,  1931)  Tanı dık ve eri şil ebil en gör ünt üleri n yakı n 

– kür esi  il e yabancı  ve bi li nmeyen şeyl eri n uzak -  kür esi  her  yür üyüşt e t ek bi r  zaman 

uzamsal  bi r  bi rli ğe dönüş mekt edi rl er.  Yür üme edi mi  asl ı nda bedeni n i li şkide ol duğu 

çevr esi nden önce bedeni n kendi si ni  bi rl eştir mekt edi r.  Yür ümek bedeni  bi r  ar aya 

geti r mekt edi r  ve benli ği  t ut arlı  bi r  or gani zma ol arak yapıl andır makt adır.  “ Kol unu 

uzat mak ”  l a ya da “ gözleri ni  çevi r mek”  l e mekansal  ol ar ak har eket  edebilen beden, 

kendi si yl e ili şki kur makt adır.  

Husserl‟i n söyl emi nde ar aştırıl maya açı k ve dağıl mı ş ol ar ak var ol an “deneyi m” 

konusu,  Merl eau – Pont y‟ de odakl ı  ve net  hal e gel mi ştir.  “ Phenomenol ogy of 

Per cepti on”  adl ı  ki t abı nda Merl eau – Pont y yaşanan -  bedeni  bi r  dünyaya sahi p 

ol mak i çi n genel  bi r  ar acı  ( medi um)  ol ar ak t anıml amı ştır.  ( Merl eau – Pont y,  1945) 

Yaşanan -  bedeni n  dünyaya sağl am ve güvenilir  bi r  ankr aj  l a bağl anması nı 

sağl ayansa,  Merl eau – Pont y „ ni n i st eml i  yay   (  i nt enti onal  arc )  kavr amı dır.  İ st eml i  

yay sayesi nde bedensel  i st em,  esnek ol mayan beden /  akıl  i kili ği ni  yeri nden eder ek 

i kamet  et mekt e ol duğumuz  yaşam – dünyayl a bi zi  bi rl eştir mekt edi r. Yaşanan - 

bedeni n en deri n ve en i nce gi ri ntil eri nden kökl erini  al an i st eml i  yay,  bedeni  dünyaya 

uydur an donanm konumundadır.  Bahsedil en donanı m i se “ mekanı n kökeni ”  di r. 

Merl eau – Pont y mekanın kökeni ni  doğr udan bi reysel  özl emi n bedeni nde bul muşt ur. 

Husserl‟i n ki nest eti k deneyi mi nde ol duğu gi bi,  Merl eau – Pont y de bedeni n sür ekli 

har eket  hali nde ol ması  ger ekti ği ni  öne sür müşt ür  çünkü bedensel  har eket  “ mekan – 

ür et ken”  di r.  Öneml i  ol an bedeni n nesnel  ol arak yer  deği ştir mesi  değil,  har eketi 

deneyi ml emesi di r.  
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Merl eau – Pont y „ e gör e yaşanan beden “ mekansall aş manı n ”  kökeni  ol duğu kadar  , 

“ mekansall aştırıl mı ş mekan”  ı n da kökeni di r.  Aradaki  f ark;  bi ri ni n geni şl eyen ve 

açıl an,   di ğeri ni nse sabi t  ve kapanan mekanl arı t emsil  et mesi nden doğmakt adır. 

Yaşanan beden mekansall aş mayı,  geometri ni n mekansall aştırıl mı ş dünyası ndaki  

f or mal  i şl eml er  sonucunda ger çekl eştir mekt edi r. Beden t ar afı ndan deneyi ml enen 

mekan,  ne ar al arı nda yer  deği ştirdi ği  nokt al arı n t opl amı,  ne dol aysı z i li şkil eri n 

kümel enmesi ,  ne de bi r  muhaf aza et me dur umudur.  Gel eneksel  mekan 

kavr aml arı nı n hi çbi ri  onun en öneml i  i ki  ni t eli ği ni  karşıl ama makt adır:  i f adeli  ol mak ve 

yöneli mli  ol mak.  Yaşanan – har eket  eden beden her  i ki  özelli ği n de al tı nı 

çi zmekt edi r:  

“  Beden sür ekli  ol ar ak “ ifadeli  har eket”  ser gil edikçe,  i çi nde bul unduğu mekan  da 

kendi  fi zyonomi si  ve hall eri,  kendi  et ki nli ği  ve t arzı  ol an i f adeli  bi r  mekan hal i ne 

gel ecektir.  Benzer  şekilde,  aynı  gezgi n beden sür ekli  ol ar ak belirli  bi r  mekana 

yönel di kçe;  yöneli m veri li  yönl er den çok etrafı ndan haber dar  ol maya ve uyuml u 

hi sset meye yakı n bi r  şeyi n göst er gesi  ol acaktır.  İki si  bi r  ar ada ol duğundaysa sonuç, 

i kamet / yerl eşi m ( i nhabi t ati on ) ol acaktır” ( Casey, 1997). 

Kant‟ı n “ yanl ı zca ben mekanı n i çi nde değili m ,  mekan da beni m i çi nde” cü ml esi nde 

belirti ği  gi bi ,  konu nesnel  ya da öznel  bi r  muhaf aza dur umundan öt ede yaşanan 

bedeni n “ mekanı n öznesi  ”  konumunda mekan i çinde et ki n ol ar ak i kamet  et mesi di r. 

Sonuç ol ar ak,  Kant‟ı n ve post - Kant‟ çı   fil ozofl arı n en öneml il eri nden ol an Whi t ehead, 

Husserl  ve Merl eau – Pont y „  ni n söyl eml eri nde beden;  mekan i çi nde ger ek har eket 

eder ek ger ekse sal t  varol uşuyl a et ki n bi r  r ol  üstl ener ek mekan ür et ken bi r  varl ı k 

ol ar ak yor uml anmı ştır.  Her  üç fil ozof un da mi ras ol ar ak al dı ğı  Kant‟ın eşl eni k 

ol mayan eşl er  f enomeni  ve konum /  pozi syon /  böl gel er de bedeni n bel irl eyi cili ği 

post or gani k par adi gma bağl amı nda çözül mel er e uğr asa da nasıl  her  zaman 

geçerlili ği ni  kor uyar ak et ki si ni  sür dür düğü okumakt a ol duğunuz çal ı şmanın i l eri deki  

böl üml eri nde el e alı nacaktır. 

2. 2. Post or gani k  Paradi gma Bağl amı nda Beden 

Far klı  di si pli nl erde ger çekl eştiril en çal ı şmal ar da ar aştır ma konusu ol an beden, 

sosyol oji  ve antropol oji  al anl arı nı n t emel  konul arı ndan bi ri  ol muşt ur.  Sosyol oji de 80‟li  

yıll arı n başı na kadar   başat  bi r  il gi  al anı  ol ar ak kabul  gör me mi ş ol an bedeni n,  bu 

döneme kadarki  bazı  çal ışmal ar da günümüzde beden sosyol oji si   ol ar ak söz edi l en 

al anı n adı  konmaksı zı n,  dağı nı k bi r  hal de var ol duğu gözl enmekt edi r.  Sonrası nda i se 

Gi ll es Del euze ve Mi chel  Foucaul t  gi bi  düşünürl er  bedeni  bi r  beden sosyol oji si 

çerçevesi nde el e al mı şl ardır.  
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Sosyol oji  il e karşıl aştırıldı ğı nda,  antropol oji ni n bedeni  daha geni ş kapsaml ı  bi r 

bi çi mde ar aştır ma al anı  ol ar ak el e al dı ğı  gör ül mekt edi r.  Fel sefi  antropol ojini n gel i şi m 

çi zgi si  i çi nde,  i nsan bedeni  ont ol oji k ol ar ak dai ma mer kezde yer  al mı şt ır.  Bedeni n 

mer kezi  konumunun nedeni  sömür gecili kl e (i nsan t opl ul ukl arı nı n f arklılıkl arı,  i nsan 

ili şkil eri ni n ör gütl enmesi,  kur uml arı n f arklılıkl arı)  ili şkil endi ril se de;  okumakt a 

ol duğunuz t ezi n bağl amı nda bi r başka neden daha anl aml ı ve amaca yöneli ktir. 

Bu neden,  antropol oji de bedeni n konumunu belirl eyen doğa/ kült ür  ili şki si  i çi nde 

evri mcili kl e gi rdi ği  ili şki di r.  Sosyal  Dar wi n‟ cili k ırkl ar  ar ası  f arkı  açı kl amakt a ort aya 

koyduğu öneri si yl e t emel  savı  ol an uyum sağl ayanı n t ür ünü devam ettireceği  

düşüncesi ni  il eri  sür er.  Bedeni n kendi  ont ol oji k varlı ğı  bağl amı nda evrim sür eci  bu 

çerçevede yor uml andı ğında,  okumakt a ol duğunuz t ezi n kur gusu i çi ndeki  dönüşüm 

anl am kazanmakt adır.  Düşünce t ari hi ni n geli şi m çi zgi si  dahili nde el e al ı nan beden, 

deği şen değerl erl e evrilen bi r  nesne ol ar ak yor uml anmı ştır.  Feodal  topl umdan 

endüstri  t opl umuna geçi ş gi bi  sosyal  si st eml erin deği şi mi nde  beden de,  kendi  

dönüşüm sür eci ni  ol uştur muşt ur.  F.  W.  Ni et zche‟ ye gör e her  dönemi n fi zi ksel  bi r 

i nsan i deali,  özgün bi r  kar akt er ol oji si  ve bunl ar a eş zamanl ı  ol ar ak  yeni  bi r  bedeni  

var dır.  ( St aut h /  Tur ner,  1995)  Doğa /  kül t ür  ili şki si nde i nsan evrimi ni n her 

dönemi nde t eknol oji  yol uyl a doğayı  dönüşt ür mesi  aynı  zamanda kendi si ni n de 

dönüş mesi ne yol aç maktadır. 

Bedeni n doğa /  kül t ür  i li şki si  i çi nde evri mi ni  konu edi nen antropol oji,  Descart es‟ı n i kli 

dünya gör üşü i l e Newt on‟ un bili msel  gör üşl eri ne karşı  20.  yy.‟ı n son çeyr eği nde öne 

çı kan  kaos kur amı  gi bi  gör üşl erl e et kil eş mekt edi r.  Canl ı nı n cansı zla,  düzeni n 

kar maşayl a bi rli kt e var olduğu kaos  kur amı nda entropi ni n belirl eyi ci  kavr am ol ması 

doğa /  kül t ür  ili şki si ni  de dönüşt ür ür.  Doğa /  kül t ür i li şki si nde var ol duğu süreçt e et ki n 

bi r  r ol ü ol an t eknol oji,  son dönemde bi l gi  il eti şim t eknol ojil eri  ol ar ak özel l eşer ek bu 

dönüşümde belirl eyi ci bi r unsur hali ne gel mi ştir. 

Mevcut  değerl er  si st emi ni n dönüşer ek f arklı  bi r  par adi gmaya yeri ni  bıraktı ğı nı  öne 

sür en antropol oji;  i nsan bedeni ni  anat omi k /  antropol oji k kodl arı yl a,  dijit al  t eknol oji ni n 

doğanı n eşl eni ği  ol abil ecek si ber uzay  kavr amı yl a hi bri dl eş mesi nde 

t anı ml amakt adır.  Di jit al  teknol ojil eri n ve dijit al  t eknol ojil ere bağl ı  medyal arın kül t ürel  

ve yapı sal   et kil eri ni n araştırıl dı ğı  al anl ar da çal ış mal arı nı  sür dür en antropol ogl ar, 

yeni  par adi gmayı  post organi k par adi gma ol ar ak adl andır makt adırl ar.  “  Ol d Ri t ual s 

f or  New Space”  ( Tomas,  1991)  adl ı  yazı sı nda Davi d Tomas post or gani k par adi gma 

bağl amı nda antropol oji nin dönüşümünü şöyl e t anı ml amı ştır: 
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“  Si ber uzay bağl amı nda geli şen başka t ürl ü bi r  antropol oji ni n post or gani k bi çi mi ni n 

t asl ağı:  daha konvansi yonel  hümani st... pr emoder ni st,  moder ni st  veya 

post moder ni st  i nsanoğl u üzeri ne çal ı şmanı n aksine,  özel  ol ar ak akl ı n si ber uzamsal  

bi çi ml eri ni n i nşası nı n probl eml eri ni  belirl emek üzeri ne yoğunl aşan bi r  antropol oji  ” 

( Tomas, 1991). 

Post or gani k par adi gma;  bedeni n doğa /  kül t ür  ili şki si  i çi ndeki  antropol oji k evri mi nde 

ol duğu gi bi  bi yol oji k evrimi nde de et ki ndi r.  Tı p al anı nda son yıll arda ger çekl eşti ril en 

ar aştır mal ar  bu dur umun göst er gesi di r.  Di jit al  t eknol ojil eri n varlı ğı yl a mümkün ol an 

cerrahi  müdahel el ere  i ç kul ağa “i mpl ant e”  edil en duy maya yar dı mcı  çi pl er,  gözün 

opti k si st emi ni n yeri ni  t utabil en mi nyat ür  TV kamer alı  bi yoni k gözl er  ve yapay r eti na 

ol ar ak beyi nsel  kort ekse “i mpl ant e”  edil en mi kroçi pl er   bu dur uma örnek ol ar ak 

göst eril ebilir ve bi yoel ektroni k bedeni n evri mi ni n öngör ünüml eri  ol arak sayıl abilir. 

Post or gani k par adi gma bedeni n evri mi  ar acılığı yl a antropol oji  ve tı p al anı ndaki  

dönüşüml erl e açı kl andı ktan sonr a;  f el sef e,  sosyol oji,  çağdaş sanat,  si ber neti k gi bi  

f arklı  di si pli nl erde post organi k par adi gma bağl amı nda  beden üzeri ne yor uml ar  el e 

al ı nacaktır. 

2. 2. 1. Ġ nsanbili ml eri nde post or gani k / post bi yol oji k beden 

Post or gani k par adi gma bağl amı nda bedeni n i nsan bi li ml eri ndeki  öncül  gör ünüml eri  

Wal t er  Benj ami n „ i n   Ar t  Nouveau  üzeri ne yor uml arı nda bul unabilir.  Benj ami n Art 

Nouveau‟ nun kar akt eri stik çi zgil eri ni  moder n el ektri k kabl ol arı  il e si ni rl eri n bi r  sent ezi  

ol ar ak gör müşt ür.  Benj ami n‟ e gör e bu sent ez organi k dünya i l e t ekni k,  nör ovej et atif 

si st emi n t ür bül ansı  il e çağı nı n en büyük bul uşu ol an el ektri k ar ası nda ol uşan yeni  bi r 

t eması n semboli k f or mudur.  Bu t emas asl ı nda daha çok karşılıklı  bi r  çözül meye 

i şar et  et mekt edi r.  E.  T.  A.  Hoff mann‟ ı n bi r  öyküsündeki  başkahr aman ot omat 

Ol y mpi a‟ yı  Art  Nouveau‟  nun i deal  kadı nı  ol ar ak t anı ml ayar ak,  t eknol oji  il e bi yol oji  

ar ası ndaki f arklılı ğı n ort adan kal ktı ğı nı i ddi a et mi ştir.  

Benj ami n‟i n t arifl edi ği  çözül meni n günümüzün si ber neti k ve bi yot eknol oji  al anl arı nda 

sür dür ül en çal ı şmal arl a devam etti ği ni  düşünen Donna  Har away,  “ A Mani f est o f or 

Cybor gs”  adl ı  ki t abı nda si bor g kül t ürü dahili nde yok ol an f arklılıkl ardan bahset mi ştir. 

( Har away,  1985)  Har away‟ a gör e geç kapi t ali st t eknol oji ni n bi r  ür ünü ol an si bor g 

kül t ürü;  i nsan i l e hayvan,  i nsan – hayvan or gani zması  i l e maki ne,  fi zi ksel  il e fi zi ksel  

ol mayan ar ası ndaki  sı nırl arı  kesi p at mı ştır.  Geç 20.  yy maki nel eri  doğal  il e yapay, 

zi hi n il e beden ar ası ndaki f arkı belirsi z hal e getir mi ştir.  

Hi per gerçekl eş mi ş  dünyada t üm i kili  karşıtlıkl arı n ar ası ndaki  mesaf eni n yok ol ar ak, 

anl am al aşı mı  na (  i mpl osi on )  ı na uğr adı kl arı nı  i l eri  sür en Jean Baudrill ard da, 
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benzer  yor uml ar da bul unmuşt ur.  “ Le Xer os et  l ‟i nfi nit e”  adl ı  met ninde şöyl e 

yaz mı ştır:  

“ Ben bi r  adam mı yı m ,  yoksa bi r  maki ne mi ? Bu antropol oji k sor uya henüz bi r  yanıt 

bul unamadı...  Eski den i şçi  il e gel eneksel  maki ne ar ası ndaki  i li şki de bi r  belirsi zli k 

yokt u.  İ şçi  her  zaman bi r şekil de maki neye gör e i ki ncil  dur umdaydı  ve sonuç ol ar ak 

ona yabancıl aş mı ştı.  Yabancıl aş mı ş bi r  adam ol manı n değerli  ni t eli ği ni  kor uyor du. 

Bi l aki s;  yeni  t eknol ojil er,  yeni  maki nel er,  yeni  i mgel er,  i nt er aktif  ekr anl ar  beni  hi ç de 

yabancıl aştır mı yor.  Onl ar  beni  büt ünl eş mi ş bi r  devr e ye  (i nt egr at ed ci rcui t)  dahil 

edi yorl ar” ( Baudrill ard, 1994). 

Baudrill ard‟ı n si mül akr  (si mul acr um)  kavr amı  aracılı ğı yl a beden i l e bil gi   i l eti şi m 

teknol ojil eri yl e hi per gerçekl eşen kenti n et kil eşimi ni  yor uml ayan El i zabet h Gr osz, 

bedeni  t eknol oji kl eşen bi r  bi yol oji k or gani z ma ol manı n yanı nda öznelli ği  t emsil 

edi yor  ol ması yl a da el e al mı ştır.  “ Bodi es – Ci ti es”  adl ı  yazı sı nda Gr osz bedeni  şöyl e 

t anı ml amı ştır: 

“...  eti n,  or ganl arı n,  kasları n ve i skel eti n somut,  maddesel  ve canl ı  or gani zasyonu... 

or gani k /  bi yol oji k /  doğal  ol ar ak bi t memi ş,  t anı msı z,  amorf...  bi çi ml e r uhun mekanı 

il e epi der mal  yüzeyi  fi ziki  bi r  varlı kl a çakı ştı ğı nda psi kanaliti k ol ar ak deneyi mi n ve 

öznelli ği n sı nırl arı nı  t anıml adı ğı nda,  öt eki ni  ve sembol i k ol ana müdahel esinde beden 

i nsan beden i  hali ne gel mekt edi r...  Anl aml ı,  okunabilir,  deri nli kli  ol an beden ...  sosyal  

bi r  ağı n büt ünl eşi k bi r  parçası  ol abilir  ve di ğer  beden ve nesnel erl e beğl antılı  ol ur” 

( Gr osz, 1998). 

2. 2. 2. ÇağdaĢ sanatta post or gani k bedeni n “deneyi m” i  

İ nsanbili ml eri nde post organi k beden f en ve sosyal  bili ml erl e et kil eşim hal i nde 

topl umsal  ve kül t ürel  açılı ml arı yl a el e al ı nmı ştır.  20.  yy.  ı n  son çeyr eği nden i ti bar en 

resi m,  heykel ,  ti yatro gi bi  gel eneksell eş mi ş t emsil bi çi ml eri ne al t ernatif  ar ayı şl arı nı n 

gözl endi ği  sanat  al anı nda i se;  beden – post or gani k par adi gma dahili nde ol sun ya da 

ol ması n – sanat çıl ar  i çi n yeni den keşf edil en bi r  coğr af ya ol ar ak gündeme gel mi ştir. 

İ nsanbili ml eri nde daha çok t eori k düzeyde yoruml anan beden,  çağdaş sanatt a 

öznelli k il e har eket  /  eyl emi n ön pl anda ol duğu  deneyi m (  experi ence )  t eması 

bağl amı nda el e al ı nmı ştır.  İ zl eyi ci ni n r esi m,  heykel ,  ti yatro gi bi  gel eneksel  t emsil 

bi çi ml eri yl e kur duğu i l etişi mdeki  “karşı dan bak mak”  ve “ anl amak”  yeri ni;  yerl eşti r me, 

perf or mans gi bi  çağdaş sanat  i şl eri nde “i çi ne gi rmek  /  dahil  ol mak”  ve “okumak” a 

bırak mı ştır.  Sanat  yapıtı nı  deneyi ml eyen i zl eyici ;  beden,  bell ek ve ki şi sel  t ari hi  

uyarı nca katılı mcı ya dönüş müşt ür. 
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Di ğer  di si pli nl erl e ol duğu gi bi  çağdaş sanatl a da et kil eşi me geçen dijit al  teknol ojil er, 

t emsil  bi çi ml eri  ve ar açları yl a çağdaş  sanatı  dönüşt ür mekt edi r.  Resi m,  gr afi k gi bi  

al anl arı n dijit al  t eknol ojil eri n sağl adı ğı  i mkanl arın zengi nli ği  karşı sı nda çokt andır 

i çeri k ve gör ünüm ol ar ak dönüş müş ol ması nı n yanı  sıra;  göst eri  sanatları nda da 

benzeri  bi r  dur um geçerlidi r.  I şı k ve ses düzenl erini n göst eril erdeki  önemi  nedeni yl e 

el ektroni k ve t eknol oji yle büt ünl eş mi ş ol an ti yatro gi bi  al anl ar da,  son döneml er de 

mul ti medya ar açl arı yl a al t er natif  perf or mansl ar  ser gil enmekt edi r.  Oyuncunun 

bedeni ni n sahne üzeri nde di jit al  ses,  vi deo fil mi  ve bi l gi sayar  gi bi  çeşitli  medyal arl a 

kaşılı klı  et kili şi mde bul unduğunu söyl eyen Matthew Causey,  bu t ür  bi r  sahnel eme 

yor umuna post or gani k perf or mans  adı nı  ver mi ştir.  ( Causey,  1999)  Post or gani k 

perf or mans  or ada ol manı n,  sahi ci  “ aur a”  nı n ve canl ı  (li ve)  nı n anındal ı ğı nı n 

geti rdi ği  ayrı calı kt an;  ortamdaki  t emsili yetl eri n dol aşı mı nı n zamansal ,  mekansal  ve 

öznel  yönl endi r mel eri  mümkün kıl an bi r  ar acı nı n ( medi um)  varlı ğı yl a keşfi ne geçi şi  

göst er mekt edi r.  Artı k perf or mans eski den ol duğu gi bi  zamana bağıml ı  ol ar ak 

kaybol an,  ti yatronun,  met ni n ya da ekr anı n şi mdi ki  zamanı nda var ol an bi r  eyl em 

değil di r.  

Perf or mansl arı yl a i zl eyi ci  /  katılı mcı yı  deneyi ml eme yol uyl a sanat  yapı tı na dahil 

eden St el arc,  1970 „  l er de başl adı ğı   asıl ma ol ayları  yl a çağdaş sanatt a post or gani k 

bedeni n öncül eri ndendi r. Causey „  ni n öne sür düğü perf or mans üzeri ne post or gani k 

bi r  t eori ni n t ersi ne St el arc,  geli ştir mekt e ol duğu post or gani k beden t eorisi  üzeri ne 

perf or mansl ar  ser gil emekt edi r.  Kendi  bedeni ni  deney ar acı  ol ar ak kull anar ak, 

bedeni n i şl evl eri,  sı nırl arı ve ol asılıkl arı nı  ar aştır makt adır.  Deri si ne t aktı ğı  kancal arı n 

bağl ı  ol duğu i pl erl e kendi ni  sanat  gal eril eri ne ve açı k al anl ar a asan St el arc, 

i zl eyi ci ni n psi kol oji k ol arak kancal ar a t epki  ver mesi yl e perf or mansı  deneyi ml emesi ni  

sağl amakt adır.  İ zl eyi ci  acı yı  sezerken,  der i si  karı ncal anmakt a ve boğazı 

düğüml enmekt edi r.  Bunl ar  perf or mans t ar afı ndan uyarıl an bedeni n özerk t epkil eri di r 

ve i st emsi zdi r,  dol ayı sı yla i zl eyi ci  bedeni ni  sanatçı nı nki yl e aynı  dur umda hi sseder ek 

yapıtı deneyi ml emekt edi r.  

Si bor g deneyl eri  ol arak da bahsedil en St el arc‟ı n sanatı,  dengeyi  sağl ayan si ni rsel  

et ki nli kl eri  yenil eyer ek bedeni ne i nor gani k maddel eri  ent egr e et mekti r.  Heuri sti k 

maki nel erl e bedeni ni  “ uzat ar ak”  al gı yı  yeni den tasarl amakt adır.  Tartı şmal ı  asıl ma 

ol ayl arı ndan sonr aki  perf or mansl arı nda mul timedya uyar anl arı yl a ve mekani k 

pr ot ezl erl e;  bedeni n si ber neti k pot ansi yeli ni  artır ma çal ı şmal arı na başl amı ştır. 

Bedeni n di ğer  böl gel erindeki  sensörl ere kendi  har eketi ne bağl ı  ol ar ak si nyall er 

gönder en üçüncü el  ve mi deye ul aştı ğı nda yanıp sönmeye başl ayan TV kamer ası 

i çer en bi r  mi nyat ür  kapsül  ol an mi de i çi n yont u,  St el arc „ ı n post or gani k beden t eori si  
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bağl amı nda bedeni  yeni den t asarl ama gi ri şi mi nin ör nekl eri di r.  Bedeni n perf or mans 

değerl eri ni  artır mak i çi n t ı bbi,  r oboti k ve sanal  ger çekli k si st eml eri ni  kull anar ak; 

beyi n dal gal arı,  kal p atı şl arı,  kan bası ncı  ve kas si nyall eri ni  yüksel t mekt e;  mi de ve 

akci ğerl eri nde fil m çeki mi  yapmakt adır.  St el arc‟ a gör e bedeni  artı k r uhun ya da 

sosyal  ol anı n yeri  ol arak gör mek anl amsı zdır; beden düzel til en ve i zl enen bi r 

strükt ür dür.  Gel ecekt e ger eksi z si st eml er,  yanl ış i şl eyen or ganl ar  el enecekti r  ve 

gözenekl eri yl e doğr udan oksij eni  emen ve i çeri deki  ki myasal  maddel er  i çin besl eyi ci 

ol an ı şı ğı akt ar an sent etik bi r deri bugünkünün yeri ni al acaktır. 

2. 2. 3. Post or gani k özne - beden  :  post hüman  

Bu böl ümde post or gani k özne – beden 4 alt başlı k dahili nde i ncel enecektir. 

 “Modası geç mi Ģ” beden / YaĢası n özgürl eĢmiĢ zi hi n!  

İşl evl eri,  sı nırl arı  ve ol asılıkl arı  artır mak amacı yl a bedeni  yeni den t asarl ama 

gi ri şi mi nde bul unan St el arc,  i nsanl ı k t ari hi ni n başl angı cı ndan bu yana evril en 

bedeni n mevcut  dur umunu yet ersi z bul makt adır.  St el arc „ a gör e beden hi çbi r  zaman 

ne veri mli  ne de dayanı kl ı  bi r  strükt ür  ol muşt ur.  Sı kça yanl ı ş i şl emekt e,  kol ay yor gun 

düş mekt edi r  ve perf or mansı nı   yaşı  belirl emektedi r.  Hayatt a kal ma değerl eri  çok 

düşükt ür:  açlı ğa bi r  haf t a,  susuzl uğa bi r  i ki  gün,  oksij ensi zli ğe i se ancak bi rkaç 

daki ka dayanabil mekt edir.  Bedeni n modül er  bi r t asarı m ol ma ması  ve aşırı  t epki  

ver en bağı şı klı k si st emi  i se,  yanl ı ş çal ı şan or ganl arı n yerl eri ne yenil eri ni n 

geti ril mesi ni  zorl aştır makt adır.  Bedeni  t asarl anan,  düzel til en,  deği ştiril en bi r  nesne 

ol ar ak gör en St el arc,  di ğer  t üm öl çüt  ve değerler den soyutl ayar ak,  bugün geçerli 

ol an ve gel ecekt e geçerlili ği ni  sür dür ecek ol an si ber neti k ve bi yot eknol oji ni n 

belirl edi ği  öl çüt  ve değerl ere uyum sağl amasındaki  zayıflı ğı  dol ayı sı yl a bedeni  

modası geç mi ş bul makt adır.  

St el arc‟ı n yakl aşı mı ndan f arkl ı  bi r  yakl aşı ml a da ol sa,  bedeni  modası  geçmi ş bul an 

di ğer  i ki  t eori syense Ar thur  ve Mari e Loui se Kroker‟ dır.  Bedeni  anat omi k uyum 

sağl ama yet ersi zli kl eri yle değil,  dünya düzeni ni n sosyoekonomi k dönüşü i çi nde 

yor uml ayan Kr okerl ar‟ a gör e;  20.  yy.‟ı n sonl arı nda ekonomi ni n çök mesi  ve kül t ür ün 

ifl as et mesi yl e beden harcanabilir  bi r  met a hali ne gel mi ştir.  Pr ati kte modası 

geç mi şli k kavr amı  i nsanl ara sosyal  Dar wi ncili k‟in bi r  bi çi mi  ol ar ak uygul anmı ştır: 

var ol uşl arı nı n devaml ılığı nı  ekonomi k anl amda kot ar abil en bedenl eri n kurt ul uşu, 

di ğerl eri ni n yokol ması.  

Descart es‟ dan beri  var olan saf  /  r asyonel  akl ı n bağı msı zlı ğı nı  kutl ayan beden /  akıl 

i kili ği ni n akıl  kanadı ndan,  konuyl a i l gili  gel eceğe dai r  r adi kal  bi r  yorum Hans 
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Mor avec t ar afı ndan yapı l mı ştır.  “ Mi nd Chi l dren:  The Fut ur e of  Robot  and Hu man 

Int elli gence”   adl ı  ki t abı nda dünyadaki  baskı n yaşam bi çi mi  ol ar ak akıllı  maki nel eri n 

i nsanl arı n yeri ni  al acağı nı  yaz mı ştır.  ( Moravec,  1988)  Mor avec bedeni n 

sı nırl amal arı ndan kurt armak  i st edi ği  zi hni  ,  ki t abında i nsan bili nci ni n bi r  bil gi sayar a 

yükl enebil di ği  ( downl oad)  f ant asti k bi r  senaryoyl a el e al mı ştır.  Robot  cerrahı n bi r  t ür 

“li posucti on”  l a i nsan beyni ni  damıt ması yl a,  her  mol ekül er  kat mandaki  bil gi 

okunmakt a ve bi l gi sayar daki  bil gi ye akt arıl makt adır.  Oper asyonl arı n sonunda 

kaf at ası  boşal mı ştır  ve hast a bil gi sayarı n met ali k bedeni  i çi ne yerl eş mi ştir, 

uyandı ğı ndaysa bi li nci  tama men eski si  gi bi  yerinde ol acaktır.  Mi kr ot om pr osedür ü 

ol ar ak adl andırıl an yükl eme si roni k ol ar ak sakl anmı ş beyni n nanot eknol ojil erl e 

donmanı n ver di ği  hasar  gi deril di kt en sonr a çok i nce di li ml er e ayrıl ması yl a 

gerçekl eş mekt edi r.  ( Si roni k,  bedeni n ya da sadece beyni n i l eri  tı bbi  bil gil eri n 

edi nil di ği  zamana kadar  dondur ul muş hal de kor unması na denmekt edi r. 

Nanot eknol ojil er  i se 1 /  1. 000. 000 mm öl çeği ndeki  mol ekül er  r obotl arı n bedendeki  

hücr el eri  t edavi  edebil diği  t eknol oji di r.)  Her  bi r beyi n dili mi  el ektron mi kr oskobu 

kull anan bi r  bil gi sayar  tar afı ndan t ar andı kt an sonr a,  aynı  bil gi sayar  bi r donanı m 

üzeri nde beyni n i şl eyi şi ni  yeni den yapıl andıracaktır.  

Hans Mor avec‟i nki ne benzer  bi r  yakl aşı mı  Mar vin Mi nsky göst er mekt edi r.  Mi nsky‟  

ni n zi hi n t opl umu gör üşünde,  t emel  sor unsal  i nsan davr anı şl arı nı  başar abil en 

bil gi sayar  modell eri  yapıl andır maktır.  Mi nsky i nsanoğl unu kar maşı k bir  maki ne 

ol ar ak t anı ml amakt adır:  

“ Bi r  i nsan bi nl erce bilgi sayar  ol ar ak düzenl enmi ş mi l yon ker e mi l yon küçük 

parçal ar dan ol uşan çok büyük bi r  çokl ui şl emci  (mul ti processor)  di r.  İ nsanl a i l gili  en 

öneml i  şey veri di r  ve beyi n veril eri ndeki  pr ogr aml ar dır.  Ve bi r  gün  t üm o veril eri 

al abil ecek,  küçük bi r  di ske koyabil ecek ve bi nyıll arca sakl ayabil ecek ve t ekr ar 

açıl dı ğı nda dör düncü ya da beşi nci bi nyıl da yaşı yor ol abil eceksi ni z” ( Mi nsky, 1996). 

 Post hümani st  teori  

Bi nyıll ar  önce di nozorl arı n da -  bugün i nsanoğl unun ol duğu gi bi  -  çağını n baskı n 

yaşam bi çi mi  ol dukl arı ancak sonr ası nda i nsanoğl unun devri ni n başl aması yl a 

modal arı nı n geçi p yokol dukl arı  düşünül düğünde;  Mor avec ve Mi nsky‟ ni n 

söyl eml eri ni  sal t  kur maca ol ar ak ni t el endi r mek haksı zlı k ol acaktır.  Onl ar a gör e 

i nsanoğl unun devri ni n sonu yakl aş makt adır.  Bu dur umda i nsan t ür ü ya t ama men 

tari he karı şacak ya da kendi ni  yeni  çağı n maki nel eri ne benzet er ek bi r  sür e daha 

varlı ğı nı sür dür ebil ecektir.  
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1970‟l erde  “ Pr omet heus as Perf or mer:  Towards a Post humani st  Cul tur e?”  adl ı 

ki t abı nda I hab Hassan;  yeni  çağı n beli rl eyi ci si  ol acak ol an yaşam bi çi mi ni  i nsan t ür ü 

il e ili şki si i çi nde şöyl e öngör müşt ür:  

“ Önceli kl e anl amal ı yı z ki  -  i nsan ar zusu ve t üm dışsal  t emsill eri  dahil  ol mak üzer e - 

i nsan t ür ü kökt en bi r deği şi me uğr ayabilir; bu nedenl e yeni den gözden 

geçi ril meli di r...  Hümani zmi n 500 yıllık devri ni n sonu,  kendi si ni  post hümani z m ol ar ak 

adl andıracağı mı z bi r şeye dönüşt ür üyor ol ması yla gel ebilir” ( Hassan, 1977). 

Hassan,  yeni  t ür ün günümüzün i nsan t ür ünün aşkı n bi r  bi çi me dönüş mesi yl e ort aya 

çı kacağı nı  i ddi a et mi ştir.  I hab Hassan‟ ı n post hüman ( post human)  ol ar ak adl andırdı ğı 

t ür,  yeni  bi nyılı n üzeri ne en çok sor u ür etil en konul arı ndan bi ri di r  ve nanot eknol oji, 

mi kr obi yol oji,  sanal  gerçekli k,  yapay zeka,  yapay yaşam,  nör ofi zyol oji  ve bili şsel  

bili ml er gi bi t ekni k ve kültür el konul arı i çer di ği i çi n kar maşı k bi r yapı ya sahi pti r.  

Uyum sağl ama yet ersi zli kl eri  nedeni yl e bedeni  yeni den t asarl ama gi rişi ml eri nde 

bul unan St el arc,  “ Towards t he Post human”  adl ı  yazı sı nda i nsan t ür ünün de yeni den 

t asarl anabilir  ol ması ndan bahset mekt edi r.  ( St el arc,  1997)  Geneti k kodl arı yüzünden 

veri msi z çal ı şan psi kobeden den,  sanal  mekanl ar da uzakt an konuml anabi l en 

yet enekl eri  yüksel til mi ş si ber beden e uzanan sal ı nı mda i nsan t ür ü maki nel er e 

uyuml u hal e gel ecekti r.  Dur um yal nı zca bedeni  mekani kl eştir mekt en i baret  değil di r. 

Gel i şi mi  yüksel t en ve enerji  ver en “i mpl ante”  bil eşenl er,  bedeni  güçl endi ren 

egzoi skel et ve roboti k strükt ürl erl e post hüman simbi yoti k bi r si st eme dönüşecekti r. 

St el arc‟ı n si mbi yoti k posthüman  gör üşüne benzer  bi r  gör üş,  post hümanın “ akıllı” 

bil gi sayarl ar  gi bi  bil gi  i şl eyen maki nel erl e t emel  benzerli kl eri  ol an bi gi  i şl eyen 

maki nel er  ol acağı nı  düşünen N.  Kat heri ne Hayl es‟ a ai ttir.  “ How We Became 

Post human”  adl ı  ki t abı nda Hayl es post hümanı n;  bedeni ne pr ot ez aygıtl ar  ekl enmi ş 

i nsandan daha f azl ası  ol acağı nı  il eri  sür müşt ür.  (Hayl es,  1999)   İ nsanı n post hümana 

dönüş mesi ni  Col e Perriman,  Ber nar d Wol f e,  Phili p K.  Di ck,  Wi lli am Gi bson ve Nei l 

St ephenson gi bi  yazarları n edebi  meti nl eri  ve si ber neti k çal ı şmal arı n geli şi mi yl e 

ol uşt ur duğu bağl amda t arifl emi ştir.  1945‟ t en yeni  bi nyıl a kadar  ol an sür eci n ( 45‟ t en 

60‟ a,  60‟ t an 80‟ e,  80‟ den günümüze)  üç zaman di li mi ne ayırar ak i nsanı n 

dönüşümünü bedeni  bağl amı nda el e al mı ştır.  Bu üç zaman di li mi  sırasıyl a;  bil gi ni n 

(kaybol muş)  bedeni ,  si bor g bedeni  ve post hüman bedeni di r.  Üç bedensel  /  sür eçsel  

böl ümde de konuyl a i lgi li  t emel  sor ul ar a yanı tl ar  ar amı ştır:  Bi l gi  bedeni ni  nasıl 

kaybet mi ştir  ve büt ünl eşmi ş ol duğu düşünül en maddesel  bi çi ml er den  ayrıl mı ş bi r 

varlı k ol ar ak nasıl  kavr amsall aştırıl abil mi ştir? 2.  Dünya Savaşı‟ nı  t aki p eden yıll arda 

si bor g kül t ürel  bi r  i kona ve t eknol oji k bi r  “art ef act”  a nasıl  dönüş müşt ür ? 
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Tari hselli ği yl e belirli  bi r  yapı  ol an i nsan nasıl  post hüman  gi bi  f arklı  bi r  yapı nı n 

yol unu aç mı ştır?  

“ Post hüman gör üşü”   nün genel  kar akt eri sti kl eri ni  değerl endi ren Hayl es,  kur al cı 

t anı ml ar değil öner mel er ol ar ak dört t emel  özelli k belirl emi ştir :  

“1.  Bi l gi sel  kal ı bı n  ( patt ern)  ı n maddesel   anı ndal ıkt an üst ün t ut ul ması:   ci si mselli ği n 

“ yaşamayı ol anakl ı kıl an bi r dur umdan çok t ari hsel  bi r kaza ” ol arak gör ülmesi  

2. Bili nci n “ i nsan ki mli ğini n i kamet gahı ” kabul  edil mesi   

3.  Bedeni n  “  herkesi n mani pül e et meyi  öğr endi ği  özgün pr ot ez ol ması  ve bedeni  

uzat manı n ya da par çaları nı  di ğer  pr ot ezl erl e deği ştir meni n “ doğumdan bu yana 

gel en sür eci n devam ettril mesi ” nden daha f azl a bir şey ol madı ğı nı n kabul  edil mesi .  

4.  “ Bedensel  var ol uşl a bil gi sayar  si mül asyonu,  si ber neti k or gani zmayl a bi yol oji k 

or gani zma,  r obot  t el eol oji si yl e i nsan hedefleri ”  ar ası nda öneml i  f arklılıkl arı n  

ol maması ” ( Hayl es, 1999) . 

Post hümanı n bu dört  özelli ği ni n belirl eyi ci  ol duğu bakı ş açı sı,  onun önceki  

nesill erden mi r as kal an bedeni ni  yaşamakt a ol duğu çağı n öl çütl eri yl e nasıl 

yor uml adı ğı nı  göst er mekt edi r.  Post hüman  çağı nı n yeni  t ür ünün,  Mor avec‟i n 

senaryosundaki  gi bi  baskı n ol an akıllı  maki nel er mi  yoksa varlı ğı nı  sür dür ebil mek 

i çi n evril en i nsanl ar  mı  ol duğu bel irsi zdi r.  İ nsanoğl unun devri nde geçerli ol an akıl  / 

beden,  nesne /  özne i kili kl eri  çokt an anl amı nı  yi tir mi ştir.  Bi yol oj i k bi r  or gani z ma i l e 

si ber neti k bi r  or gani zmanı n f arksı z ol duğunun düşünül düğü bi r  çağda;  di n,  dil,  ırk, 

mi lli yet,  ci nsi yet  gi bi  kavr aml arı n et ni k ve mor al  değerl er  ol mal arı  dur umu çokt an 

hük münü yitir mi ş, bu kavraml ar sözcük ol ar ak bil e bel ki hatırl anmaz hal e gel mi ştir. 

Böyl e bi r  kül t ürel  ve t opl umsal  yapı da post hüman özne Hayl es‟ e göre,  sı nırl arı 

sür ekli  ol ar ak yapıl anma ve yeni den yapıl anmal ar  ar dı ndan yerl e bi r  ol an maddesel  

– bil gi sel  varlı k,  het er oj en bil eşenl eri n t opl amı  ci val ı  bi r  al aşı mdır.  Ort aya çı kan yeni  

özne t anı mı nı n geri  pl anı  li ber al  hümani st özneni n el eştirel  yapı bozumuna 

dayanmakt adır:  

“ Femi ni st  t eorsi yenl er  l iber al  hümani st  özneni n kadı nl arı n sesi ni  bastır mak i çi n 

evr enselli k adı  al tı nda t ari hsel  ol ar ak beyaz Avr upal ı  bi r  er kek ol ar ak 

yapıl andırıl dı ğı nı  söyl emi şl er di r;  Post kol onyal  t eori syenl erse...  bi rl eştiril mi ş, t ut arlı  bi r 

ki mli k fi kri yl e hi bri dl eş meye odakl anmı şl ar dır”  ( Hayl es, 1999) . 

Bu bağl amda post hüman,  hem l i ber al  hümani st  özneni n r adi kal  şekil de çözül mesi ne 

hem de devaml ılı ğı na i şaret et mekt edi r:  
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“ Ci si mselli ği n yok sayılması  hem l i ber al  hümani st  özneye hem de si ber neti k 

post hümana ai t  bi r  özellik ol ar ak gör ül ebilir.  Rasyonel  akıll a t anı ml andı ğında l i ber al  

hümani st  özne bi r  bedene sahi ptir  f akat  genel de bi r  beden ol arak t emsil  

edil memekt edi r.  Beden yal nı zca benli kl e t anıml anmadı ğı  i çi n,  li ber al  hümani st 

özneni n evr enselli ği  ci nsi yet,  ırk ve mi lli yet  gi bi  bedensel  f arklılıl arı n i şar et  yerl eri ni  

sil di ği i ddi a edil ebilir” ( Hayl es, 1999).  

 “Or gansı z Beden : BwO”  

Post hümanı n kökenl erini n dayandırıl dı ğı  li beral  hümani st  özneni n yapı bozuma 

uğr ama sür eci yl e i l gili  di ğerl eri nden f arkl ı  yor uml ar    Gi ll es  Del euze & Fel i x 

Guatt ari‟ ni n “ Anti - Oedi pi us:  Capi t ali sm and Schi zophr eni a”  adl ı  ki t abı nda yer 

al makt adır.  ( Del euze & Guatt ari,  19990)  Del euze & Guatt ari  li ber al  hümani st  özneyi  

kapi t ali zml e i li şkil endi rerek,  or gansı z beden (  body wi t hout  or gans:  BwO )  i l e çeşi tli 

arzul anan maki nel er  arası nda böl üşt ür ül er ek dağıtıl an öznelli ği n özgürl eştiri ci 

pot ansi yeli ni  t artı şmı şl ardır.  “ Oedi pus‟l aştır ma” nın kapi t ali zmi n bi r  ür ünü ol duğunu 

i ddi a eder ek ar zu nun Oedi pus‟l aştırıl ması nı  reddederl er.  Fr eud‟ cu “l i bi do”  nun  

dengi  kabul  edil ebil ecek ol an ar zunun  sabi t  ol mayan bi r  öznesi  vardı r.  Özne 

arzunun i çi nde kaybol ur  ya da ar zunun sabi t  bi r  öznesi  yokt ur.  Kapi tal i zmi n haz 

ür et en bi r  haz maki nesi  ol duğu moder n t opl umda;  varlı ğı  ci nselli kl e keşf et meye 

yönel en gücün köl esi  durumunda ol an,  arzul ayan özne söz konusudur.  Kapi t ali zmi n 

haz maki nesi  ol ması  gi bi ,  i nsan bedeni ni n her or ganı  bi rer  arzul anan maki nedi r: 

yeme -  maki nesi ,  anal  -  maki ne,  konuş ma - maki nesi ,  nef es al ma -  maki nesi .  Artı k ne 

i nsan ne de doğa kal mıştır;  yal nı zca bi ri ni  di ğeri ni n i çi nde ür et en ve maki nel eri 

bi rbi ri ne bağl ayan sür eç geçerli di r.  İ nsan – doğa,  endüstri  – doğa,  t opl um –  doğa 

ilişki si  i çi nde kur ul an ve onl arı n ayrı mı ndan soruml u ol dukl arı,  ür eti m – dağıtı m – 

t üketi m gi bi  gör eli  bağımsı z al anl ar  ort adan kal kmı ştır.  Her şey ür eti mdir;  ür eti mi n 

ür eti mi , dağıtı mı n ür eti mi , t üketi mi n ür eti mi  , aynı ve t ek bi r sür eci n ür eti mi di rl er.  

Del euze & Guatt ari‟ ni n beden anl ayı şı  arzul anan maki nel er,  or gansı z beden ve ar zu 

çerçevesi nde fi gürl er,  fant az mal ar,  ol ayl ar  ve sabi t  ol mayan özne temal arı yl a 

kar maşı k bi r  büt ündür. Fant az mal ar  i nsan bedenl eri ni n yüzeyi ndeki  fi gürl erdi r. 

Bedenl eri n yüzeyl eri   ar ası nda ort aya çı kar  ve bi r  t ür  “ bedensi z ci si mselli k” ol uşt ur ur, 

yal nı zca ni celi ksel  ol arak belirli  yoğunl ukl ar daki  nokt al arı n çokl uğu i l e i f ade 

edil ebilirl er.  Fant az mal ar ne Fr eud‟ cu i mgel er  ne de Lacan‟ cı  i ml eyenl er di r;  t am 

tersi ne gerçek ve maddesel di rl er.  Ol ayl ar,  bedenl eri n çar pı ş mal arl a bi rbi rl eri ne 

kavuş mal arı,  ayrıl mal arı sonucu ol uşurl ar  ve onl ar  da bedenl eri n yüzeyl eri nde 

gerçekl eşi rl er.  Ne doğr ul ayabil en ne de yanl ı şl ayabil en bedensi z ol ayl ar,  şeyl eri n 

dur uml arı  ve nedenl eri  değil di rl er.  Ol ayl ar  ve anl aml ar  üst  üst e ört üşürl er.  Anl am – 
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ol ayl arı n ür eti mi  f ant azmal arı n t ekr arl anması  i le ol ur,  bu nedenl e ol ay “  yeri nden 

edil mi ş ve t ekr arl anmı ş f ark ”  tır.  Bedenl er;  kavraml ar,  kat egoril er  ve di l i l e değil, 

f ant az mal ar  ar acılı ğı yl a düşünürl er.  Topl umun i nsan bedenl eri yl e karşıl aştı ğı  sı nırda  

f ant az mal ar  ol uşurl ar.  Fant az mal ar  i nsanl arı n yal nı zca düşünce – ol ayları nı  değil, 

politi k eyl eml eri ni  ve ci nselli ği ni  yöneti rl er.  İ nsan bedeni  üzeri nde f ant az mal ar 

yar at ma konusundaysa kapi t ali zm ve arzu bi rbi ri nin raki bi di r. 

Del euze & Guatt ari  beden anl ayı şl arı nı  Ant oni n Art aud „  nun i zi nden devam 

etti rerek,  bi yol oji k ol mayan “ or gansı z beden”   kavramı nı  ort aya at mı şl ardır.  Or gansı z 

bedenl e deği ndi kl eri  konu;  i nsanı n ( ya da post hümanı n)  bedeni ni  bi yol oji k 

ör gütl enmesi  yönünden deneyi ml emedi ği  ve ya al gıl amadı ğı dır.  ( Del euze & Guatt ari, 

1977)  Or gansı z beden,  yüzeyi  her bi ri  ar acılı ğıyl a bi r  yoğunl ukl ar  örünt üsü i l e 

i şar etl enmi ş dört  şekil de yapıl anmı ş ol an bi r  t ür  boş kür e ol ar ak al gıl anmakt adır.  İl k 

ol ar ak,  arzul anan maki nel eri ni n kendi  kı smi  nesnel eri ni n ( anüs,  göğüs,  peni s) 

karşılı ğı  ol an bedenl eri n yüzeyl eri ne fi gürl er  kayıtlı dır.  İ ki nci  ol ar ak fi gürler  beden 

üzeri ne dı ş dünyadan kaydedil mi ştir.  Bedenl eri  çevr el eyen üçüncü yoğunl uk böl gesi  

daha önce yukar da t artı şıl an f ant az madır.  Dör düncü i se duyu organl arı nı n 

kendil eri di r.  Del euze & Guatt ari  bu yapıl anmayı  şöyl e ör nekl endi rirler:  Müzi k 

di nl edi ği mi z zaman,  kul ağı n şekil  deği ştirerek yal nı zca duy makl a kal mayı p aynı 

zamanda gör en ve hi sseden çok i şl evli  bi r  or gan hal i ni  al ması  ger eki r.  Yer si z – 

yurt suzl aş mı ş,  sabi t  ol mayan,  sür ekli  har eket  hal i nde ol an,  kaybol an,  çoğal an özne 

anl ayı şı yl a or gansı z beden;  or gani k ol mayan bi r  beden kavr amı nı n gel i şmesi ne 

öneml i bi r kat kı da bul unmuşt ur.  

 Hei degger‟ ci Bir Özne Ol arak  Post hüman  

Del euze & Guatt ari‟ ni n söyl emi nde;  or gansı z bedeni n ür eti mi n,  dağıtı mı n ve 

t üketi mi n ür eti mi  i çi n i şl eyen arzul anan maki nel eri  gi bi,  Hayl es‟ı n post hüman özne – 

bedeni  de özerk aj anl ar dan ol uş makt adır: 

“  “ Uyku aj anı m evde di nlenmek i st erken,  yi yecek aj anı m mar ket e gi t mem ger ekti ği ni  

söyl er.”  Böyl e düşünmeye başl ayan her  i nsan post hüman çoğul cul uğu i l e kar şı 

karşı ya gel meye başl amı ş demekti r;  “ ben”  i n t ek bi r  benli k ol abil mek i çi n bi rli kt e 

i şl eyen özerk aj anl arı n “ bi z ” i ne dönüş mesi ” ( Hayl es, 1999). 

Artı k parçal arı n bi r  ar ada ol ması yl a bi r  benli k t eşkil  eden post hüman özne çoğul cu 

bi r  yapı ya sahi p ol duğu i çi n,  var ol uşu üzeri ndeki  haki mi yeti  konusunda r asyonel  / 

kur ucu bi r  özne kadar  emi n değil di r.  Rasyonel  /  kur ucu özneden çok Hei degger‟i n 

kendi  varlı ğı ndan şüphe duyan ve var ol uşunu sür ekli  sor gul ayan öznesi ne daha 

yakı n dur makt adır.  Hayl es‟ ı n da “ How We Became Post human”  adl ı  ki tabı nda el e 
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al dı ğı  Gi bson‟ ı n si ber uzay kovboyu ( anti )  kahr amanl arı  gi bi  var ol uşuna dai r  ar dı şı k 

sor ul ar üret mekt edi r: 

“ Ben ki mi m? Ben neyi m? Beni m dünyayl a i li şki mi n t ür ü nedi r? Ben ner ede bi ti yor um 

ve di ğerl eri  başl ı yor ? Ben neden bi r  maki ne değil i m?  İ nsan benli ği ni  belirl eyen şey 

nedi r? Bugünkü beni  dünkü,  ot uzyıl  önceki  ve yarı nki  benl e aynı  yapan şey nedi r?” 

( Hayl es, 1999).   

Baudrill ard‟ı n “ ben bi r adam mı yı m,  yoksa bi r  maki ne mi ? ”  antropol oji k 

sor usundaki ne  benzer kaygıl ar  t aşı yan özneyi  Hayl es gi bi  Ant hony Vi dl er  da 

Gi bson‟ ı n senaryol arı yl a i li şkil endi r mekt edi r.  Vi dl er  özneyi  Fr ederi c Jameson‟ ı n 

Bonavent ur e Ot eli‟ ni n l obi si  ya da Gi bson‟ ı n sonsuzl uğa uzanan 3B santr anç 

t aht ası nı n kar akt erl eri nden bi ri  ol ar ak gör mekt edi r.  Varlı ğı ndan şüpheli özne,  i çe 

dönükl üğün ve i l eri ye dönükl üğün çar pıtıl mı ş ve kesi şmi ş düzl eml erin bi rbi ri ne 

geçi şti ği  gril eş mi ş ve nör omanti k bil gi sayar ekr anı ndaki  zaman mat ri si nde 

sal ı nmakt adır.  Tel evi zyon bağı ml ı sı  il e bil gi sayar  korsanı  ar ası nda,  bi rden çok 

ekr anı n ort ası nda konuml anan özneyi  Vi dl er, Lacan‟ ı n “i mago”  yarat an “ ben” 

kavr amı  i l e açı kl amı ştır.  ( Vi dl er,  2000)  Lacan‟ ı n psi kanaliti k söyl emi nde ben,  “ ayna” 

il e  karşı  karşı ya gel mesi yl e bili nçdı şı nda yapıl anmakt adır.  Bahsi  geçen ayna, 

yansıtı cı  bi r  yüzey ol makt an çok bi r  ekr ana benzemekt edi r.  Ayna;  moder ni st  ve 

t ari hsel ci  zaman/  mekan modell eri ni  şekill endi ren i çe dönükl üğün ve i l eri ye 

dönükl üğün t emel  yazıtları nı n i stif ası nı  ve uzanımı n,  şeff aflı ğı n,  yansı manı n r eddi ni 

ür et mekt e ve yansıt maktadır.  Saydam ve dur u değil,  yarı  saydam ve opak ol an, 

bul anı k ve çar pı k bi r  fi zyonomi ye sahi p ben ve “i mago”  ar ası nda bi r  kiml i ği n,  t ari h 

öncesi  ve t ari h öt esi  mutl ak bili nci ni n mekanı dır.  Lacan ‟  ı n öznesi ,  “imago”  su 

ekr anl anmı ş (  scr eened )  ve kendi ne doğr u döndür ül müş bi r  yansı madan çok 

t aranmı ş (  scanned )  bi r  imgedi r.  Önceden bi r  gözetl eme kamer ası nı n şeritli  ve l ekeli 

si yah – beyaz gör ünt üsü ol ar ak t ahayyül  edil en i mge,  dijit all eşer ek  hi perger çek ,  3B 

ve hol ogr afi k bi r l azer gr am a dönüş müşt ür. 

Sonuç ol ar ak yüzyıll ardır  baskı n yaşam f or mu ol ar ak yaşadı ğı  çağı  t anı ml ayan 

i nsan;  dijit al  t eknol ojil eri n sal t  t emsil  ya da t ekni kt en i bar et  ol mayan ont ol oji k 

varlı kl arı nı n et ki si yl e bedensel  ve öznel  düzeyde dönüş mekt edi r.  Ger ek 

sosyoekonomi k ger ekse antropol oji k ya da anat omi k sor gul amal arı  ber aberi nde 

geti ren bu dönüşüml e;  post hümani st  ya da post organi k ol ar ak adl andırıl an gel ecek 

çağı n öl çüt  ve değerl eri ni n,  t üm bi r  i nsanl ı k t ari hi  boyunca evril en öl çüt  ve 

değerl erden çok f arklı ol acağı  öngör ül ebil mekt edi r.  Post hümana dönüşeceği  

t artı şıl an i nsanı nsa;  beden /  akıl,  nesne /  özne gi bi  i kili kl er  bağl amı nda ( ya da 
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t ama men bağı msı z ol arak)  bu senaryo i çi nde baş ya da yan r oll erden bi ri ni 

üstl eneceği  kesi ndi r. 

2. 3. Post or gani k Özne – Beden il e Mekanı n Etkil eĢi mi  

2. 3. 1. “EĢi k – beden” „ den   “ kentl eĢen”  bedene 

Post or gani k par adi gma bağl amı nda beden,  bi yot eknol oji,  nanot eknol oji  ve si ber neti k 

al anl arı ndan al dı ğı  et kilerl e t asarl anıl abilir,  düzel til ebilir,  uzatıl abilir,  artırıl abilir  ve 

boşal tıl abilir  bi r  nesne ol arak el e al ı nmı ştır.  Modası  geç mi şli ği yl e,  uyum sağl ama 

yet ersi zli kl eri yl e her hangi  bi r  nesneden f arksı z gör ül en beden yeni den 

tasarl anması yl a ya da bul unduğu ort am /  çağa -  özüne yabancıl aşar ak da ol sa - 

uyum sağl aması yl a bi r  yandan da öznel eş mi ştir.  Bi r  yandan bi r  nesne gi bi  i şl em 

gör ürken di ğer  yandan öznel eş mesi  çeli şkili  gi bi  gör ünse de dur um,  mevcut  t üm 

öl çüt  ve değerl er  gi bi  nesne /  özne i kili ği ni n de artı k deği ş mi ş ol masına ya da 

t ama men ort adan kal kı yor  ol ması na bağl anabilir. Nesne /  özne i kili ği ne bu bağl amda 

bakıl dı ğı nda,  özne konumunda ol an akıl   ya da bi li nci n t aşı yı cı sı  nesne – beden, 

ruhun mekanı  /  kabı  nesne – beden ya da bedeni n mekan üzeri nde özne ol ar ak 

belirl eyi cili ği,  aklı n mekanı  bi r  nesne ol ar ak kavr aması  gi bi  t anı ml amal ar daki  sı nırl ar 

daha beli rsi z hal e gel ecektir.  Post or gani k par adi gma öncesi  Kart ezyen düşünceye 

ai t  t üm i kili kl er  çözül er ek,  çoğul cu bi r  büt ünü de ol uşt ur abil en  özerk  yapıl arı yl a;  o 

anda akt ör ü ol dukl arı  bağl amı n koşull arı na gör e bi rbi ri ni n hem kar şıt  hem de özdeşi  

ol abil ecekl er di r.  

Vi dl er‟ı n söz etti ği  post hüman özneye karşılık ol abil ecek  “i mago /  ben”  ve “ ayna” 

kavr aml arı nda da benzer i li şkil er  geçerli di r.  “ Ben”  bi r  özne ol ar ak “i mago”  yar atırken, 

ayna t ar afı ndan ekr anl anmı ş,   t ar anmı ş bi r  i mge ol ar ak aynı  zamanda bi r  nesnedi r. 

Beden çokl u -  ekr anl ar  ar ası nda bi r  bil gi sayar  korsanı  ya da t el evi zyon bağı ml ı sı 

ol ar ak dur ması yl a öznel eş mi şken,  zamanı n ve yeri n ol madı ğı  bi r  mat ri s ol an 

mekana uyum sağl ayarak aynı  zamanda nesnel eş mi ştir.  “İ mago /  ben”   yarı 

saydam,  ekr anl anmı ş,  tar anmı ş mekanı  /  bedeni  ne i l eri ye ne de geriye açıl an, 

zamanı n dı şı nda ol an ve t ari h öncesi  il e tari h öt esi ni n karşıl aştığı  nokt ada 

konuml anar ak bi r eşi k i şlevi  gör mekt edi r. 

Yüzyılı n en r adi kal  mi mari  keşfi ni n sanal  mekan ol duğunu  düşünen Mar cos Novak, 

“eşi k”  i  t asarı mı n en öneml i  t eması  ol ar ak gör mekt edi r.  ( Novak, 1997)  Novak‟ a gör e 

eşi ği n;  gerçekl e sanal ı n, 3 boyutl u mekanl a x boyutl u mekanı n hi bri dl eşmesi ndeki  

rol ü öneml i di r.  Novak‟ ın söyl emi nde or gansı z beden,  geni şl etil mi ş boyut un ve 

geçi cili ği n mekanı  hali ne gel er ek i ki  dünya ar ası ndaki  – i ç or ganl arı n 3- boyut uyl a 
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düşünceni n x- boyut u ar ası nda – eşi k i şl evi ni  yerine geti r mekt edi r.  Bu şeki l de beden 

gerçek mekan i l e sanal  mekan ar ası nda i kili  bi r  deneyi mi  mü mkün kıl an bi r  al an 

hali ne gel mekt edi r.  Böyl eli kl e beden t ek ve yeni  bi r  boyut  ol ar ak “i nt ermedya”  bi r 

yüzeye dönüş mekt edi r. 

Novak‟ ı n bedeni  “i nt er medya”  bi r  yüzey ol ar ak yor uml aması  gi bi ,  Gr eg Lynn de 

i zomorfi k poli yüzeyl er den  esi nl ener ek yeni  bi r  beden yor umu ort aya koy makt adır. 

(Lynn,  1999)  Lynn‟ e gör e kapal ı,  st ati k beden r eddelil erek;  har eketli,  katlı  ve 

deği şken daha esnek bi r  beden kavr amı  yerine geti ril meli di r.  İ ndi rgemeci  değil 

ür et ken bi r  t avırl a ort aya konul an yeni  beden,  özel  ef ekt  ve ani masyon endüstri si nde 

rastl anan kabarcı k,  met a -  t op,  met a -  kil  modell ere benzemekt edi r. Kabar cı k 

modell emede,  nesnel er ki tl el eri  ve i çsel  çeki m kuvvetl eri  ol an t ek hücr elil er e 

benzeyen kütl el erl e t anıml anırl ar.  Kendi ne has özerk bi r  ör gütl enmesi  ol an kür e gi bi  

gel eneksel  geometri k kütl el eri n aksi ne;  met a -  t op di ğer  nesnel erl e ol an i li şkil eri yl e 

t anı ml anır.  Mer kezi,  yüzey al anı,  ki tl esi  ve örgütl enmesi  di ğer  et ki  al anl arı nca 

belirl eni r.  Del euze & Guatt ari‟ ni n üzeri ne fi gürl eri n yazıl dı ğı  boş kür esi nin t opol oji k 

bi r  yor umunu çağrı ştıran kabar cı k modell er,  sadece bedeni  t anı ml amakl a kal mayı p, 

Lynn‟i n t üm mi mari  t asarı ml arı ndaki  mekanl ar da da en baskı n bi çi msel  ve düşünsel  

öğel er  ol ar ak gör ül mektedi rl er.  Lynn‟i n ekosi st eml er  ol ar ak adl andırdı ğı mekanl arı 

ve bedenl eri  dönüşer ek “başka bi r  şey”   hali ne gel mekt edi rl er.  Bu başka bi r  şey i se;  

20.  yy‟ ı n i ki nci  yarı sı nda popül er  ol an bağı şı klı k si st emi ne dai r  bi r  sağl ı k model i  i l e 

doğanı n ekol oji k model i ni n eşzamanl ı  kül t ürel  yayılı mı yl a yeşer en bağl antıl arı n 

ol uşt ur duğu esnek ör üntüdür.  

Bedeni n çevr esi yl e ol an i li şki si ni  bi r  ekosi st eme benzet en El i zabet h Gr osz,  “ Bodi es–

Ci ti es”  adl ı  yazı sı nda fi ziksel ,  sosyal  ,  ci nsel ,  söylemsel  ya da t emsili  ol arak ür etil en 

bedenden bahset mekt edi r.  ( Gr osz,  1998)  Bedenl er  kendil eri ni  sosyokül t ürel  

çevr el eri ne yeni den kaydetti kl eri  i çi n,  çevr el eri  de bedeni n i l gi  al anl arı nı  ve bi çi mi ni  

yansıt makt a ve ür et mekt edi r.  Bu t ür  i çe ve dı şa dönük i li şkil er  karmaşı k geri  

besl emel er  i çer di ği  i çi n,  beden ve çevr esi  or gani k ol ar ak büt ünl eş mi ş bi r  ekosi st em 

ol uşt ur makt adır.  Bu ekosi st emi  beden ve kent  bağl amı nda el e al an Gr osz,  i ki si ni n 

de hi per gerçek f or ml ar ol ar ak bi rbi rl eri ni  ür etti kl eri ni  yaz makt adır.  Bi ri  di ğeri ni n 

i mgesi  i çi nde sahi p ol duğu her hangi  bi r  gerçekli ği  karşılıklı  ol ar ak si mül asyon 

modl arı  hali nde dönüşt ür mekt edi r.  Kent  bedeni n si mül akrı  il e def al arca ür etilirken, 

beden de f arklı bi r metropolit an beden ol up “kentleş mekt e” di r. 

Beden kenl eşi rken kent i n aynı  zamanda di jit al  t eknol ojil erl e dönüş mesi ne “ The 

Over exposed Ci t y”  adl ı met ni nde deği nen Paul  Vi rili o,  günümüz kentl eri ndeki  

hi per gerçekl eş meye ol an eğili mi  t anı ml amaktadır:  coğr afi  mekanı n ekr anı n 
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ar ayüzüyl e yer deği ştir mesi ,  mesaf e ve deri nli ğin saf  yüzeye dönüş mesi,  mekanı n 

zamana,  yüzyüzeli ği nse t er mi nal  bi r  ekr ana i ndirgenmesi ,  zamanı n mekan i çi nde 

eri mesi ,  mesaf eni n hı za dönüş mesi ,  il eti şi mi n anı ndal ı ğı,  çal ı şma mekanı n ev 

bil gi sayar  si st eml eri ne yeri ni  bırak ması  kenti n yaşayanl arı nı n bedenl eri ni  ol duğu 

kadar kenti n bi çi mi ni ve strükt ür ünü de et kil emektedi r. ( Vi rili o, 1988)  

 2. 3. 2. “Bit‟l er Kenti ” nde  Ka musal Al andan KiĢi sel Mekana 

Vi rili o„ nun kentl eri n hi per gerçekl eş mesi yl e i l gili yor uml arı na benzer  yor uml arı, 

Wi l li am J.  Mi t chell  “ Ci t y of  Bi t s”  adl ı  ki t abı nda yapmı ştır.  ( Mi t chell, 1995)   Bedeni n 

or ganl arı ndan dünya pol iti kası na kadar  t üm yaşamsal  öğel eri n dijit al  t eknol ojil erl e 

et kil eşi mi ni  yor uml ayan Mi t chell;  yakı n gel ecekte t üm bu öğel eri n bi rbi rine ağl arl a 

bağl ı  ol acağı nı  yaz maktadır:  Beden ağı  bi na ağına,  bi na ağı  t opl um ağı na,  t opl um 

ağı  da kür esel  ağa bağl anacaktır.  Kenti n yapıl anması nda öneml i  r oll eri  ol an ağl arı n 

varlı ğı yl a kent  dönüşecektir.  19.  ve 20.  yy l arda ul aşı m ve i l eti şi m t eknol oji si ni n 

geli şi mi yl e dönüşen kent l erde  artı k “  bil gi  ot obanı  ”  nı n barı nma ve ul aşıml a i l gili  bi r 

çok yapı nı n yeri ne getirdi ği  i şl evl eri  üzeri ne al ması yl a yeni  kent sel  al ışkanl ı kl ar 

ol uşacak;  bi na ve kent l erl e i l gili  verili  bil gil er üzeri ne yeni den düşünül ecektir. 

Mi t chell‟ a gör e 21.  yy.‟ı n dünyası  yerkür e değil,  hi per gerçekl eş mi ş kentl erden ol uşan 

bi t kür e  ( bi t spher e)  ol arak adl andırıl acaktır.  Bi t kür e;  nano öl çekt en kür esel  öl çeğe 

tüm ür ünl eri n akıl  ve t el ekomüni kasyon yet enekl eri ni n yüksek ol duğu ve t üm 

dünyaya yayıl mı ş,  el ektroni k ve medyati k ort aml arı n yer  al dı ğı  ör ünt ül erin her  yer de 

var ol duğu bi r  yapıl anmadır.  Anti k kentl eri n duvarl arı  i çi nde yaşayanl ar  i çi n agor a, 

pazar  yeri  ve ti yatrol arını n ol ması  gi bi ,  bi t kür e de “ bağl antılı”  nüf usu i çi n gi der ek 

sayıl arı  art an sanal  t opl anma,  deği ş t okuş ve eğl ence yerl eri  sağl ayacaktır. 

Mi marl arı n yerl eşi m böl gel eri ni n i hti yaçl arı na gör e okul ,  hast ane gi bi  hi z met 

bi ri ml eri ni  t asarl aması  gi bi ,  bi t kür e t asarı mcıl arı  ve pl anl amacıl arı  da  eği tim,   sağl ı k 

gi bi  hi zmetl eri  sağl ayan si st eml eri n ar ayüzl eri ni,  kaynakl arı nı  ve kanall arı nı 

yapıl andıracakl ar dır.  Eği ti m,  sağl ı k,  eğl ence ve r ekl am or gani zasyonl arı  kür esel  

düzeyde çal ı şmak ve yarı şmak i çi n bu yeni  si st eml eri  ve sanal  mekanl arı 

kull anacakl ar dır.  

Bi t kür e,  bünyesi nde barındırdı ğı  daha küçük öl çekli  al t  ör ünt ül erden ol uş makt adır. 

Endüstri  Devri mi  öncesi  yapı sal  ol ar ak t aşı yı cı  si st em ve dı ş yüzeyden i bar et  ol an 

bi nal ar  Endüstri  Devri mi  il e bi rli kt e ı sıt ma,  haval andır ma,  el ektri k,  güvenli k si st eml eri 

gi bi  si st eml erl e donatıl arak kar maşı k mekani k fi zyol ojil ere sahi p ol muşl ardır.  Bi t kür e 

i çi nde varlı ğı nı  sür dür en bi nal ar  i se  el ektroni k si ni r  si st eml eri ne sahi ptirl er.  Farklı 

t ürl erde özell eş mi ş sensörl eri n,  ger ekli  ol an her yer e gömül müş ol an i şl emcil eri n, 
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çeşitli  ekr an ve donanıml arı n bi naya yayıl mı ş ol ar ak dijit al  si st eml erl e büt ünl eşti ği  

bi nal ar da;  t üm al t yapı  si st eml eri  bi rbi rl eri yl e bağl antılı dır.  Bi t kür eni n bi naları  çi pl eri 

ol an bi r strükt ür ol makl a t emell eri ol an bi r robot olmanı n ar akesiti nde var olmakt adır.   

Bi t kür eni n bünyesi nde kent sel  ağı n bi na ağı na bağl ı  ol ması   gi bi ,  bi na ağı  da 

bi t kür eni n ( post hüman)  saki nl eri ni n ol uşt ur duğu beden ağı na bağl ı  ol acaktır.  Di jit al 

post hümani st  çağdan önceki  çağda kor unakl ılık,  sı caklı k,  güvenli k gi bi  değerl erl e 

mekanl arı  t asarl ayan mi marl ar,  artı k deri si yle sı nırl anmı ş bedenden ve onu 

çevr el eyen ort aml ar dan daha f azl ası yl a i l gil enmek dur umundadırl ar.  Beden ağı nı n 

bi na ağı yl a bağl antılı  ol duğu ort aml arı n mi marl arı;  el ektroni k ol ar ak artırıl mı ş, 

yeni den düzenl enebil en sanal  bedenl er  ve bul undukl arı  mekanl arı n uzakta var ol an 

mekanl arl a bi rl eşebil di ği  ort aml arı n ger eksi ni ml eri yl e t asarı m yapacakl ardır.  Ki şi sel  

el ektroni k aygıtl ar  ve beden ağl arı;  et  – si ni rsi st emi  – bi t kür eni n et kil eşi mi ni  sağl ayan 

ar ayüzl er  ol acakl ar dır: uzakt an deneti m araçl arı  bili şi m ar açl arıyl a,  dijit al 

t el evi zyonl arl a i nt er aktif i l eti şi mi  sağl ayacak,  ki şi sel  dijit al  yar dı mcıl ar  ve di züst ü 

bil gi sayarl ar  ort amdaki  al t yapı yl a kabl osuz ol ar ak bi t  deği ş t okuşunu 

gerçekl eştirecekl er di r.  Bedene “i mpl ant e”  edil en sağl ı k göst eri m ar açl arı  ort amı n 

deneti m si st eml eri ne veri l eri  akt ar acak,  mi nyat ür  depol ama ar açl arı  yaşamsal  sağl ı k 

değerl eri ni n, ki mli kl eri n ve dijit al par anı n kaydı nı tut acaktır. 

Mi t chell‟ a gör e deril eri nin bel irl edi ği  sı nırl arı  aşı p sanall aşan bedenl er,  el ektroni k ve 

medyati k mekanl arl a et ki l eşi mi  dahili nde yeni den teori ze edil meli di rl er.  “ Ci ty of  Bi t s” 

adl ı  ki t abı nda bili madamı  St ephen Hawki ng‟i n konuş macı  ol duğu bi r panel den, 

hi perçell o sanat çı sı  Yo-Yo Ma‟ nı n ger çekl eştirdiği  bi r  konser den ve kendi si ni n MI T 

bünyesi nde ver di ği  dersler den ve ofi si nden ör nekl er  ver er ek;  bedeni n fi zi ksel  ol ar ak 

bul unduğu ort amı  aşar ak dijit al  t eknol ojil eri ni n ar açl arı  ve pr otezl eri  il e 

si bor gl aş ması ndan bahset mekt edi r.  Bedeni n si bor gl aş ma sür eci ni  günümüzdeki  

öngör ünüml eri nden yol a çı kar ak t anı ml ayan Mi tchell,  bedeni n mevcut  or gan ve 

si st eml eri ni n,  dönüşeceği  si bor g bedendeki  eşl eni kl eri ni  ve bunl arı n mekanl arl a 

et kil eşi mi ni  yor uml amı ştır.  Si ni r  si st emi  beden ağı yl a,  gözl er  uzakt an gör mekl e 

(t el evi si on),  kul akl ar  uzakt an duy makl a (t el ephony),  kasl ar  har eket e geçi ri cil erl e 

(act uat ors),  ell er  uzakt an el  il e müdahel e edebi l mekl e (t el emani pul ati on)  ve beyi n 

yapay zeka i l e et kil eşer ek bedeni n si bor gl aş masında et ki n r oll ere sahi p ol acakl ar dır. 

Si bor gl aşan bedenl e medyati kl eşen mekan ar asındaki  ili şkil eri n dönüşümü gör me 

duyusunun uzakt an gör mekl e ol an et kil eşi mi nde,  açı kça gözl enebi l mekt edi r. 

Artırıl mamı ş bedenl eri n yaşadı ğı,  zaman ve mekanı n kesi nti ye uğr amadı ğı 

mekanl ar da i çeri si  dı şarı dan bi r  pencer e i l e ayrıl abil mekt eydi .  Penceri ni n önü 

vearkası nda kal an yer  bi rbi ri ni n tı pkı sı ydı  ve arada zaman f arkı  da yoktu.  Si bor g 
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bedenl eri n i kamet  etti ği  yerl erde i se vi deo kameral arı n el ektroni k r eti nal arı  kay mal ar 

ve böl ünmel er  yar at makt a;  bi nal ar  ve odal ar  far kl ı  t ür de el emanl arl a bi rbi ri nden 

ayrıl makt adırl ar.  Artı k pencer eni n di ğer  yanı nda gör ül en yer  mesaf e ol arak uzakt a 

ve yeni den öl çekl endi rilmi ş her  an deği şen ve t ekr ar  t ekr ar  oynatıl an bi r  gör ünt üden 

i bar ettir.  Mi t chell‟ı n mekanl arı n medyati kl eş mesi yl e i l gili  ver di ği  ör nekl er  gör me 

duyusunun si bor gl aşan bedende de baskı n bi r yere sahi p ol acağı nı göst ermekt edi r:  

“ Akşamüst ü,  Ca mbri dge,  İ ngilt ere.  Xer ox PARC’ ı n ofi sl eri nden bi ri nde 

ot ur makt ayı m.  Pencer eden dı şarı da   güneşi n bat makt a ol duğunu gör ebili yor um. 

Eşzamanl ı  ol ar ak önümdeki  el ektroni k pencer edense,  Cal if orni a Pal o Al t o daki  boş 

Xer ox PARC ofi si ni  gör üyor um ve uzakt aki  ofi si n pencer esi nden aynı  güneşi n Pal o 

Al t o t epel eri nden yükselişi ni  i zl eyebili yor um.  Ben şu anda,  devaml ı  ol ar ak açı k,  i ki  

yönl ü el ektroni k pencerel er  ar acılı ğı yl a bi rbi ri nde uzak i ki  ofi s bi nası nı  bağl amak 

üzer e i nşa edil mi ş bi r “ medya – mekan” dayı m”  (Mi t chell, 1995).   

Mi t chell,  Xer ox PARC ofisl eri nde zaman /  mekan sür eklili ği ni n şaşırtıl masıyl a ol uşan 

medya – mekanı n benzeri ni  ul usl ar ar ası  bi r  ot ell er  zi nci ri ni n  Ri yad‟  daki  ot eli ni n 

odası nda deneyi ml emi ştir.  Dünyanı n f arklı  noktal arı ndaki  ot el  odal arı nda kal an 

i nsanl arı n hepsi  t el evi zyonu açı p eşzamanl ı  ol arak aynı  haber  kanal ı nı i zl edi kl eri 

i çi n,  bul undukl arı  mekanı n,  bi nanı n,  böl geni n,  coğr af yanı n f arklılı ğı  önemi ni  

yi tir mekt edi r.  Farklı  odal ar da ol sal ar  da  aynı  pencer eden bakan i nsanl ar,  bakt ı kl arı 

pencer el er den aynı yeri ve zamanı i zl emekt edi rl er.  

Mi t chell  „ ı n el e al dı ğı  di ğer  bi r  medya – mekansa,  Bi ll  Gat es‟i n Mi cr osoft  Evi‟ di r.  Evi n 

i ç duvar  panell eri  f arklılaşar ak,  dev ve düz vi deo ekr anl arı na dönüş müşt ür.  Pasi f 

dur umdayken gel eneksel  duvar  el emanı ndan f arksı z dur an panel l er  

aktifl eştiril di kl eri nde her hangi  bi r  yer e,   zamana,  şeye açıl an el ektroni k pencer el er 

hali ne gel mekt edi rl er.  Böyl ece boşl ukl ar  ve kütlel eri n bi r  akı şkan gi bi  davr anar ak 

deği şebilir  hal e gel mesi yle,  i çeri si  ve dı şarı sı nı n al ışıl mı ş i li şki si  par adoksal  bi r  ni t eli k 

kazanmakt adır.  Bi t kür eni n post hüman saki nl eri  i çi n i çeri si  /  dı şarı sı ayrı mı nı n 

çözül mesi ;  si ni r  si st emi ni n beden ağı na dönüş mesi yl e f arklı  al gı sal  düzeyl er de de 

ol acaktır.  Gündeli k yaşamda kull anmakt a ol duğumuz t üm el ektroni k ve dijit al 

ar açl arı n özerk mekani zmal ar  ol makt an çı kı p t ek bi r  bi na ağı na bağl ı  ol arak çal ı şan 

ar açl ar  hali ne gel mel eri  ve mi kr oel ektroni k aygıtl arı n bedene ve si ni r  si st emi ne 

“i mpl ant e”  edil mesi yl e;  beden ağı  bi na ağı yl a bağl antılı  hal e gel ecektir.  Çi pl eri n 

or ganl ar a   “i mpl ant e”  edil ebil mesi yl e ort aya çı kan  el ektroni k or ganl ar,  bi na ağı nı 

ol uşt ur an  sensörl er  ve i şl emcil erl e bi t  deği ş t okuşunda bul unacaktır.  Ağ üzeri nde 

el ektroni k or ganl arı n,  dijit al  ar açl arı n,  el ektroni k pencer el eri n aynı  ort amı 

payl aş mal arı yl a duvar  saati  ya da kol  saati,  di züst ü bil gi sayar  ya da masaüst ü 
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bil gi sayar  ar ası ndaki  f ark ort adan kal kacaktır.  Böyl ece beden deri si ni n sı nırl arı nı 

aşar ak, başka zaman / mekanl arl a ve mi mari yapı nı n kendi si yl e büt ünl eşecekti r. 

2. 3. 3. “Göçebe” Mekandan Akı Ģkan Mekana 

Bi t kür eni n kür esel  ağdan beden ağı na kadar  t üm ör ünt ül eri ni n bi rbi ri yl e bağl antılı 

ol ması yl a mü mkün ol an beden -  mekan et kil eşi mi  üzeri ne yor uml ar  Del euze & 

Guatt ari‟ ni n “ A Thousand Pl at eaus”  adl ı  ki t abında yer  al makt adı r.  (Del euze & 

Guatt ari,  1987)  Mi t chell‟ın dur umu di jit al  t eknol oj il eri n varlı ğı yl a koşut  t utması ndan 

farklı  ol ar ak Del euze & Guatt ari,  ort aya koydukl arı  mekan yor uml arı yla beden – 

mekan et kil eşi mi ni  kendi  ol uşt ur dukl arı  bağl am i çi nde el e al mı şl ar dır.  Kitapt a yer 

al an pür üzsüz  (  s moot h )  mekan /  i nce çi zgil erden ol uş muş  ( stri at ed)  mekan i kili si 

karşıtlıkl arı yl a bi rbi rl eri ni  t anı ml ayan f arklı  i ki  mekan yor umu ol ar ak;  bedeni n mekan 

i çi nde çözül er ek,  onunl a büt ünl eş mesi ni  ör nekl emekt edi r.  Eukli d‟ çi  /  Kart ezyen 

mekanı n uzantı sı  gi bi  gör ül ebil ecek ol an  i nce çi zgil erden ol uş muş mekana karşı, 

pür üzsüz mekan sonsuz ve katlı  var ol uş bi çiml eri ne i mkan ver en rizomati k bi r 

mekandır.   İ nce çi zgil erden ol uş muş mekan önceden belirl enmi ş nokt al ar  ar ası nda 

düzenl enmi ş bağl antıl ardan ol uşan devl et  merkezli  ve st ati k bi r  si stem i ken, 

pür üzsüz mekan akı şkan geçi şl eri n ve ar dı şı k aktarı ml arı n herşeyi  belirl edi ği  göçebe 

ve akı şkan bi r uzamdır.  

Pür üzsüz mekan,  göçebe ve akı şkan kar akt eri yl e ve barı ndırdı ğı  bedenselli k 

yor umuyl a hi bri dl eşen beden -  mekan t anı mı na daha yakı n dur makt adır. Pür üzsüz 

mekan,   Eukli d„ çi  i nce çi zgil erden ol uş muş mekanı n görsel  mekanı na karşı;  küçük 

bedensel  t emasl ar  i çeren bi r  bağl antıl ar  mekanı dır.  Par al el  ol ukl arı  ve kanall arı 

ol mayan het er oj en bi r  yüzey /  al an ol an pür üzsüz mekan,  yal nı zca “  t abana kuvvet  ” 

keşf edil ebil en ve “  saymak  ”  sı zı n i kamet  edilebil en,  metri k ol mayan,  mer kezsi z, 

ri zomati k katl arı n ol uştur duğu çok katlılı ğı n geçerli  ol duğu bi r  mekandır.  Açı k 

deni zde ya da çöl de i ken sayı sal  değerl ere başvur maksı zı n -  say maksı zı n - 

di nl eyer ek ya da sezerek yönünü bul mak gi bi ,  pür üzsüz mekanda yönl er  hem 

duyul ur  hem de gör ül ür  hal dedi r.  Sabi t  nokt al ar  ar ası nda dümdüz har eket  et meni n  

aksi ne bi r  göçebe gi bi  böl gel er  ar ası nda gezi nmek ve sür ükl enmek söz  konusudur. 

Pür üzsüz mekanda geçerli  ol an t emel  yönl er e ve geometri k vekt örl ere bağlı  har eket 

değil,  “  yönl eri n çokseslili ği  ”  di r.  Göçebe bi r  bedeni n sür ükl ener ek coğr af yal ar, 

böl gel er,  mekanl ar a karış ması  gi bi ;  pür üzsüz mekan da sı nırsı z bi r  yerelli ğe sahi p 

göçebe bi r  mekandır.  Göçebeni n sür ekli  ol ar ak yer  deği ştir mesi yl e,  her  yeri n onun 

yeri  ol ması  gi bi ;  göçebe mekanda da beden t üm al an /  böl ge boyunca varol ur  çünkü 
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yaşamı nı  sür ükl ener ek sür dür mekt edi r.  Beden,  her hangi  bi r  anda her hangi  bi r  yer de 

ol ması yl a her yeri yer el kıl makt adır.  

Göçebe mekanı n al ı şkanl ı ğı  Del euze‟ un di ğer  bi r  ki t abı  “ The Fol d:  Lei bni z and 

Bar oque”  da baskı n bi r  temaya dönüş müşt ür.  ( Del euze, 1996)  20.  yy.‟ı n sonl arı nda 

mi mari  t asarı ml ar da kı şkırtıcı  bi r  bi çi msel  t ema ol arak göze çar pan katl anma (f ol d) 

ve ya kı vrı m (l e pli )  hem maddesel  hem de fi ziköt esi  kar akt eri yl e t asarımcıl ar  i çi n 

çeki ci  ol muşt ur.  Del euze‟ a  gör e katl anma,  önceli kl e t üm maddel er de bul unan bi r 

özelli k ol ması yl a yaygı n ve soyut,  nesne ve mekanl ar da ci si msell eş mi ş ve beli rli, 

aynı  anda böl ünüp bi rl eşebil mesi yl e yakal anması  zor  ol an ve maddesel  ol mayan, 

özelli kl e kı vrı ml ı  ve kar maşı k şekill er  ür et ebil mesi yl e bi çi msel  ve fi zi ksel di r. 

Katl anmanı n bu son özel li ği  de,  dai ma soyut  düşüncel eri n dokunul abilir  karşılıkl arı nı 

ar ayan mi marl ar i çi n özel  bi r il gi al anı ol uşt ur muştur.  

Lei bni z ve Bar ok üzeri ne yeni  bi r  okuma gel i ştiren Del euze,  f arklıl aş mı ş ve dur u 

ol anı  t emsil  eden Kart ezyen r eji mden f arklı  ol ar ak,  Lei bni z‟i n yeni  bi r  t ür  “hafif  r eji m” 

ort aya attı ğı nı  gör müştür.  Hafif  bi r  r eji m ol arak Bar ok‟t a şeyl er  f arklıl aş mı ş 

ol mal arı na r ağmen ar dışı k /  sür ekli  ve büyük bir  belirsi zli k i çi ndeyken bi l e net  ve 

dur u ol abil mekt edi rl er.  Leonar do da Vi nci‟ ni n Vi truvi us‟ un beden ve geomet ri ni n 

kusursuz uyumu fi kri ni  çi zi me döker ek yeni den yor uml aması  gi bi ,  Del euze da 

katl anmal arı n i li şkil eri ni  Lei bni z‟i n hayal  ettiği  Bar ok Evi‟ n eski zini  çi zer ek 

yor uml amı ştır.  Ev;  bi r  gi riş kat  zemi ni,  dört  pencere,  geni ş bi r  kapı  ve kapı ya  ul aşan  

kı vrı ml ı  üç  basamaktan ol uş makt adır.  Üstt e i se aşağı dan yayıl anları n i çeri 

gi rebil eceği  döşemesi nde beş küçük deli k ol an kapal ı  bi r  odanı n ol duğu i ki nci  bi r  kat 

var dır.  Bu odada Del euze „  un  eski zi nde aşağı daki  deli kl ere kadar  uzanan 

üzeri ndeki  kı vrı ml arl a katl anmı ş beş per de ası lıdır.  Döşemedeki  beş del i k beş 

duyuyu,  per del er  duyu or ganl arı nı,  kapal ı  üst  oda da fi zi ksel  bedeni n üzeri nde 

konuml anmı ş ol an zi hi nsel  mekanı  t emsil  et mekt edi r.  Del euze i ki  katı  bi r bi ri ne – 

beden i l e zi hni n ar asında bi r  bağ ol ar ak – Bar ok kı vrı ml ı  bi r  motifl e hafif çe 

bi rl eştir mi ştir.  

Del euze,  Lei bni z‟  ci  Barok Ev modeli ni  i ki  t emel  met ni  bi rl eştirerek ol uştur muşt ur. 

İl ki,   Lei bni z „ i n “ monad” ı n bi çi m ve özelli kl eri ni  anl attı ğı  “ Monadol ogy”  adl ı  met ni , 

di ğeri  i se beyni n i mgesi ni  “camer a obscur a”  ol ar ak yor uml ayan John Locke‟ un “ New 

Essays on Hu man Underst andi ng”  adl ı  met ni di r.  Kı vrı m – eve mi mari  strükt ür ünü  

sağl ayan i ki nci  meti n,  Locke „ un kavr amak /  i dr ak et mek i çi n kull andı ğı  karanl ı k oda 

met af or unun uzantı sı dır: 
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“ Anl amak ,  t ama men ı şığa kapal ı  dı şsal  ve görül ebilir  i mgel eri n i çeri ye sı zdı ğı  bi r 

kaç küçük deli ği  ol an -  i mgel eri n kar anl ı k odaya gi ri p,  or ada kal dı ğı  ve sırası 

geli nceye kadar  düzen i çi nde uzandı ğı  -   küçük bi r  odadan çok da f arkl ı  değil di r  ” 

(Locke, 1690). 

Anl amak dı şar dan gel en i mgel eri  akt ar mak üzer e bi rden f azl a del i ği  ol an,  i ğne deli ği  

kadar  bi r  kamer a  gi bi di r.  Locke‟  un kamer ası  Al berti‟  den  beri  var  ol an perspektif 

sanat çıl arı  gi bi;   bozul mamı ş ve t emsil  i çi n dönüş meye hazır  dur umda ,  odakl anmı ş 

ve net  ol ar ak ger çekli ği  akt arır.  Lei bni z i se bu kamer a /  mekanı  kabul  edi p kendi  

amacı doğr ult usunda uyarl amı ştır  

“ Benzerli ği  artır mak i çi n kar anl ı k odanı n i çi nde,  gel en parçacı kl arı  al an ve doğuşt an 

gel en bil gil eri  t emsil  eden katl anmal arl a bur uşmuş  ol an bi r  ekr an /  bez /  per de / 

t uvali n ol duğunu varsaymal ı yı z.  Daha da f azl ası  bu ekr an /  bez /  perde /  t uval  

geril di ği nde hem geç mi ş katl anmal ar a hem de dışarı dan yeni  gel enl er e uyarl anan  

bi r t ür esnekli k ve ya et kin kuvvet e sahi p ol makt adır.” (Lei bni z, 1714)  

Lei bni z‟ e gör e bu ekr an,  kl asi k t emsili yeti n düz r esi m düzl emi  değil di r  ve başt an 

sona t ümüyl e mevcut  fi kirl eri n göst er gesi  ol ar ak katl anmı ştır.  Locke‟ un “t abul a r asa” 

sı ndan çok f arklı  ol an ekranı   ger çeği n pasi f  bi r  aracı  değil di r,  aksi ne dı şarıdan gel en 

i mgel eri n doğası na bağl ı ol arak bi r t el gi bi titreş mekt e ve har eket et mekt edi r.  

Lei bni z‟i n Bar ok Evi  il e beden ar ası ndaki  il etişi mi  ve akt arı mı  i ml eyen kar anl ı k 

odanı n i çi ndeki  kı vrı ml ı ekr an /  per de i l e Del euze daha önceki  yapıtl arı nda 

tanı ml adı ğı  göçebe /  pür üzsüz mekanı  yeni den gündeme geti r mekt edir.  Kı vrı ml ı 

per deyi  kavr amsal  bi r  mekan ol ar ak akı şkan bi r mekana benzet mekt edi r.  Akı şkan 

mekan her  t ürl ü böl ünmeye ol anak ver en ve t ekrar  t ekr ar  al t  böl ünmel er e uğr ayar ak 

sonsuza ul aşan bi r  mekandır.  Akı şkan mekan hi çbi r  zaman t ek ti p düzenli  değil di r, 

i çi nde barı ndırdı ğı  har eketl erl e yer e gör e deği şen t epkil er  göst eri r.  Bükül gen ( 

pli abl e )  ya da katl anan,  açıl an ve t ekr ar  katlanan her hangi  bi r  şeyi n özgün bi r 

i mgesi  ol ar ak da kabul  edi l ebil ecek ol an bu kavr amsal  mekan,  bi rbi rinden f arkl ı 

el emanl arı n ol uşt ur duğu kümel erl e böl ünmüş bi r  mekan değil di r.  Barı ndırdı ğı 

parçal arı n ol uşt ur duğu bir  büt ün ya da bi rli ğe i ndi rgenemez ol an akı şkan mekanı n 

amacı  ,  bi r  t akı m parçal arı n ol uşt ur duğu düzenli  bil eşi ml eri n dünyası nı  t emsil  et mek 

ya da t asvi r  et mek ol madı ğı  gi bi  ;  bu parçal arın bi rli ği ni  i f ade et mek de değil di r. 

Akı şkan mekan;  yeni  şeyl er  meydana geti ren ,  yeni  kavr aml ar  ort aya çı kar an,  t asvi r 

edil emez i çsel  el emanl ar  barı ndıran öngör ül emez şeyl eri n yer  al dı ğı  bi r  mekandır. 

Akı şkanl ı ğı  t anı ml ayan parçal arı n bi rli ği  değil  aksi ne bi rbi rl eri ni  t ut mamal arı  ve 

ayrı şı k ol mal arı dır.  Parçal arı n ayrı şı klı ğı  yal nı zca maddel eri n ve mekanı n 
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akı şkanl ı ğı nı  değil,  bedeni n esnekli ği ni  de sağl amakt adır.  Yer e gör e deği şen  çevr e / 

ort am kuvvetl eri ni n ol uştur duğu bası nç bi r  yandan ayrı şı k ol an par çal arı bi r  ar ada 

tut arken,  di ğer  yandan aynı  kuvvetl eri n eyl emi  bedeni n mekandaki  eğri çi zgi sel   

(curvili near)  har eketi ni  t anı ml amakt adır.  Çat all anmal ar,  açı klı kl ar, çı k mazl ar, 

yüzeyl er,  ar alı kl ar,  deri nli kl er  ve yüksekli kl erden ol uşan akı şkan mekanda 

eği ri çi zgi sel  har eket  hem esnekli ği  hem de akı şkanl ı ğı  sağl amakt adır.  Akı şkan 

mekanda har eket  eden beden,  fi zi ksel  mekanı  t anı ml ayan üç eksenl e de 

büt ünl eşer ek çok boyutlu bi r  yönel mede bul unmakt adır.  Esnek bedeni n yönel i mi  

mekan i çi ndeki  şeyl er e yukarı dan bak mak ,  üzeri nden ve ya yanı ndan geç mekt en 

farklı  ol ar ak;  şeyl eri n aralı kl arı ndan,  ort al arı ndan ya da yüzeyl eri ni n hi zası ndan 

bak makl a t anı ml anmakt adır.  

Sonuç ol ar ak Mi t chell  „ ı n bi t kür esi ndeki  medya -  mekanl ar da da ,  Del euze & 

Guatt ari‟ ni n akı şkan /  pürüzsüz mekanı nda da,  Novak‟ı n i nt er medya mekanı  ya da 

Lynn‟i n kabarcı ksı  mekanl arı nda da artı k başka t ürl ü bi r  beden – mekan i li şki si 

t anı ml anmakt adır.  Yeni den t anı ml anmal arı yl a beden – mekan i li şki si  Kartezyen i kili 

ili şki ni n öt esi ne geç mi ştir.  Post or gani k par adi gma bağl amı nda yeni den t eori ze edi l en 

beden – mekan i li şkisi ni n yeni  t anı mı nı  yal nı zca karşılıklı  et kil eşim ol ar ak 

adl andır mak da yet erli  ol mayacaktır.  Çünkü artı k söz konusu dur um,  varol uşl arı nı n 

başl angı cı ndan beri  il etişi m hal i nde ol an i ki  öğeni n bi rbi rl eri ni  sür ekli  ol arak ve geri  

besl emeli  et kil erl e dönüşt ür mel eri nden i bar et  deği l di r.  Post or gani k par adi gma 

bağl amı nda bili m,  sanat ,  düşünce al anl arı nda dijital  t eknol ojil eri n yol  verdi ği  yeni  

açılı ml arl a yor uml anan bedeni n ve mi marlı k t eorisi nde de aynı  açılı ml arl a el e al ı nan 

mekanı n benzer  kavr am ve yakl aşı ml ar  ar acılı ğıyl a yeni den t anı ml anmal arı  sonucu 

ort aya çı kan dur um i kili  bi r  ili şki  ya da karşılıklı  et kil eşi me i ndi rgenemez hal dedi r. 

Ort aya çı kan dur um beden ve mekanı n postorgani k par adi gma bağl a mı nda 

bi rbi rl eri ne geçi şmi ş,  bi ri  di ğeri ne ai t  ol duğu varsayıl an kavr am ve ol gul arl a t arif 

edil ebilir,  bi ri ni  di ğeri nden f arklıl aştıran unsurl arı n kökenl eri ni n ve ai di yeti ni n 

belirsi zl eş mi ş ve bi ri ni  di ğeri nden ayıran sı nır  çi zgil eri ni n sili kl eş mi ş ol duğunu 

göst er mekt edi r.  Artı k söz konusu ol an beden ve mekan ol ar ak i ki  ayrı  öğe değil,  t ekil 

bi r  varlı k ol ar ak hi bri dl eş mi ş /  hi bri dl eşen /  hi bri dl eş mekt e ol an beden -  mekan 

modeli di r. 
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3. HĠ BRĠ DLEġEN BEDEN – MEKAN VE GÜNÜMÜZDEN ÖRNEK  ÇALI ġMALAR  

Post or gani k par adi gma öncesi  mat emati ksel,  al gı sal,  duyusal ,  sezgi sel, mekani k 

si st eml er  i çi nde el e alınan beden -  mekan i li şki si,  post or gani k par adi gma 

bağl amı nda beden,  mekan ve  mekanı n i çi nde barı ndırdı ğı  şeyl eri n ol uşt ur dukl arı 

ekol oji k bi r  si st eml e ekosi st em l e el e al ı nmaktadır.  Beden,  mekan ve mekanı n 

i çi ndeki   şeyl eri n  ol uştur duğu ekosi st em,  t üm bu öğel eri n bi rar ada bul unması yl a 

ol uşan  bi r  uzamdan ya da ort amdan i bar ettir.  Ekosi st emi  t anı ml ı  kıl an bu uzam; 

ort am öğel eri ni n yakı n t emas  kur abil eceği  bi r  il etişi m al anı yl a sı nırlı  ol abileceği  gi bi , 

kür esel  ağ gi bi  bi rbi ri ne bağl ı  ör ünt ül er den ol uşan makr o öl çekt e bi r  ort amı n ya da 

sı nırl arı  sonsuza uzanan bi r  uzayı n da karşılı ğı  ol abilir.  Bu ekosi st em i çi nde bul unan 

tüm öğel er  bi rbi rl eri nden ayrı şı k dur ar ak bi r  büt ünl ük ol uşt ur makt adırlar.  Beden, 

mekan ve mekanı n i çi nde yer  al an şeyl er  sür ekli  geri  besl emel erl e ve bi rbi rl eri ne 

gönder di kl eri  uyar anl arl a bi rbi rl eri ni  t anı ml amakt adırl ar.  Bu ekosi st em i çi nde beden 

ve mekan bi rbi rl eri ni  karşılıklı  et kil emel eri yl e hi bri dl eşer ek  yeni  bi r  beden -  mekan 

ili şki si  t anı ml amakt adır.  Hi bri dl eşen beden -  mekan bul undukl arı  ekosi stem i çi nde 

yeni den t anı ml anmal arı  sonucu artı k bi rbi ri nden çok da f arklı  ol mayan i ki  öğe ol ar ak 

var ol makt adırl ar.  

Post or gani k par adi gma öncesi  el e al ı ndı kl arı Kart ezyen i li şki  i çi nde beden ve 

mekan,  bi rbi rl eri ne göre nesne ya da özne konumundaydıl ar.  Post or gani k 

par adi gma bağl amı nda bedeni n ve mekanı n dijital  t eknol ojil eri ni n et kil eriyl e yeni den 

tanı ml anması yl a,  hi bri dl eşen beden – mekan ne özne ne de nesne konumundadır. 

Kant‟ı n ve post  – Kant‟çı  düşünürl eri n mekana ver di kl eri  belirl eyi ci  r olle;  bedeni n 

özne,  mekanı n nesne ol ması  hi bri dl eşen beden -  mekanda geçerlili ği ni  yi tir mi ştir. 

Kant‟ı n söyl emi nde yer al an,  bedeni n i çi nde bul unduğu mekandaki  şeyl eri  ve 

mekanı  yöneli mli  kıl ması  fi kri;  mekan ve mekan i çi nde bul unan şeyl eri n dijit al 

t eknol ojil er  ar acılı ğı yl a özerkl eş mesi yl e i nandırı cılığı nı  yi tir mi ştir.  Mekan ve mekanı 

ol uşt ur an el emanl ar  /  öğel er  dijit al  t eknol ojil erl e büt ünl eşer ek akıllı  ve duyarl ı  hal e 

gel mi şl er di r  ve dol ayı sı yl a bi r  özne ol ar ak bedeni n baskı nlı ğı ndan kurt ulmuşl ar dır. 

Barı ndırdı ğı  öğel erl e duyarlı  hal e gel en mekan,  beden i çi n sal t  bi r  muhaf aza kabı  ya 

da barı nak ol manı n öt esi ne geçi p bedenl e karşılıkl ı  et kil eşi me geç mi şti r.  Beden ve 

mekan karşılıklı  ol ar ak etkil eşti kçe i ki si  de,  hem özne hem de nesne ya da ne özne 

ne de nesne konumunda ol up bi rbi rl eri ne gör e baskı n ol mayan konuml ar da 
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var ol ar ak hi bri dl eş me sür eci ne gi r mi şl erdi r.  Söz konusu ol an dur um,  kar şılıklı 

et kil eşen i ki  öğeni n bi r  arada var ol ması nı  aşı p hi bri dl eş meye var mı ştır  çünkü beden 

ve mekan bi rbi rl eri  ar acı lığı yl a var ol uşl arı nı  ve i çi nde bul undukl arı  uzamı  ort akl aşa 

ve bi rbi rl eri nden bağı msız ol maksı zı n deneyi ml emekt edi rl er.  

Beden ve mekanı  bul undukl arı  ekosi st em i çi nde duyarlı  ve akıllı  hal e geti ren, 

ekosi st em i çi nde var ol an ve mekana ai t  gör ünen akıllı  ve duyarlı  öğel er di r. Bu öğel er 

ekosi st em i çi nde aynı  ort amı  deneyi ml eyen beden ve mekanı n hi bri dl eş mesi nde 

öneml i roll ere sahi ptirl er. 

Beden ve mekanı n hi bri dl eş mesi nde eşi k ya da ar acı  i şl evi  gör en bu öğel er 

hi bri dl eş meyi  f arklı  düzeyl er de sağl amakt adırl ar.  Ki mi  zaman di jit al  t eknol ojil erl e 

büt ünl eş mi ş bil gi  ve i l etişi m ar açl arı  ol arak beden i l e mekanı  zaman ve uzakl ı kt an 

bağı msı z kıl arl arken,  ki mi  zaman da fi zi ksel  mekana bağı ml ı  kal ar ak yal nı zca görsel  

i şitsel  /  dokunsal  düzeyde deneyi ml er  sağl ayar ak hi bri dl eş meye kat kı da 

bul unmakt adırl ar.  Di jit al bi l gi  ve i l eti şi m ar açl arı  bedenl e kur abil dikl eri  bil gi  

al ı şveri şi ni  mekanl a da kur ar ak,  i ki  öğeyi  aynı  ortamda bi l gi  al ı şveri şi nde bul unabilir 

kıl makt adırl ar.  Mekanı  tanı ml ayan perf or mans değerl eri ni n akıllı  ve duyarlı  dijit al 

ar açl ar  sayesi nde bedeni n anot omi k /  bi yol oji k ni t eli kl eri ne uyuml u hal e gel ebil mesi  

beden -  mekan hi bri dl eşmesi ni  sağl amakt adır.  Kendi ne özgü ni t eli kl eri  ol an bedenl e, 

yi ne kendi ne özgü değerl eri  ol an mekan aynı   di li n kodl arı yl a i l eti şi me geç mekt edi r 

ve f arklı  il kel erl e i şli yor  ol sal ar  da bi rbi rl eri ni n doğal arı na gör e çözüml er 

ür et ebil mekt edi rl er.  Bu nokt ada di kkat  çeki ci  ol an f arklı  i ki  yapı  ya da ol uşu mun 

dijit al  t eknol ojil erl e bütünl eş mi ş bil gi  ve i l eti şim ar açl arı nı n sağl adı ğı ar ayüzl e 

bi rbi rl eri ne doğr udan ve f aydal ı  et kil erde bul unmal arı dır.  Bu t ür  et kil eşi mde bedeni n 

mekana,  mekanı n da bedene gör e kendil eri ni  yeni den düzenl eyebili yor  ol mal arı 

hi bri dl eş mi ş beden – mekanı n göst er gesi di r.  Farkl ı  bi r  düzeyde i se mekanı n i çi nde 

bul unan bedeni n konumu ve har eketi ni  al gıl ayarak görsel  /  i şit sel  t epkil er ver mesi yl e 

ort aya çı kan deneyi m yi ne hi bri dl eş mi ş beden – mekana dai rdi r.  Bur ada söz konusu 

ol an hi bri dl eş me i se al gısal  sabi tli kl eri  il e il gili dir.  Beden ve mekan bu deneyi mde 

sal t  bil gi  sayıl abil ecek veril eri  deği ş t okuş et memel eri ne r ağmen,  al gı sal  düzeyde 

bedeni n mekanı  deneyi ml emesi ni  ve mekanı n da bedeni n varlı ğı na t epki  ver er ek, 

yal nı zca fi zi ksel  kuvvetl erden i bar et  ol an t epkil eri ni n öt esi ne geçebil mesi ni 

sağl amakt adır.  

Di jit al  t eknol ojil erl e et ki l eş mesi yl e fi zi kselli ği nden sı yrıl arak uzatıl an mekan i l e 

anat omi si ni n sı nırl arı nı aşar ak artırıl an bedeni n hi bri dl eş mesi  post or gani k 

par adi gma öncesi ne gör e f arklı  t anı ml amal ar ort aya koy makt adır.  Kant‟ a gör e 

bedeni n sağ /  sol ,  ön /  ar ka gi bi  konuml arı  belirli yor  ol ması yl a mekanı 
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t anı ml aması nı n aksi ne,  hi bri dl eşen beden – mekanda kavr aml ar  bedenden çı kan 

i kili  ı şı nsal  çi zgil erl e değil,  t üm uzama yayılmı ş ol an yüzeysel  bi r dağılı ml a 

t anı ml anmakt adır.  Aşağı  /  yukarı,  sağ /  sol  gi bi  i ki li  konuml ar da beden mekan i çi nde 

belirli  nokt al ar  ar ası nda yer  deği ştiren ve dur an ayrı ksı  bi r  öğe dur umundayken;  

hi bri dl eşen beden – mekanı n yayıl an konuml anması nda,  beden  mekanı n t üm 

yönl eri nde akı şkan bi çinde har eket  et mekt edi r.  Beden,  mekan i çi nde yayıl ar ak 

nokt al ara ve çi zgil ere bağı ml ı  kal maksı zı n dağıl dığı  i çi n mekanı n yüzeyi nde i ki nci  bi r 

kat man hali ne gel er ek t üm uzamı  deneyi ml emekt edi r.  Mekanı n i çi nde akı şkan gi bi  

davr anabil en beden ,  esnek bi r  yapı ya sahi ptir.  Esnek yapı sı yl a ekosi st em i çi ndeki  

t üm öğel erl e i l eti şi m halindedi r.  Kant  ve post  – Kant‟ çı   düşünürl eri n öne sür düğü 

gi bi  beden,  mekan i çi ndeki  şeyl eri  yöneli mli  kıl an bi r  özne değil;  onl arla ber aber 

deneyi ml edi ği  ekosi st em i çi nde mekanı n akı şkanl ı ğı na uyum sağl ayabil en öğel er den 

bi ri di r.  Akı şkan mekan,  esnek beden ve di ğer  öğel er  ekosi st em i çi nde bi rbi rl eri ne 

gör e baskı n konuml ar da bul unmadan et kil eşi m hal i nde ol dukça beden –  mekan 

hi bri dl eş mesi  var ol makt adır.  Hi bri dl eşen beden – mekan,  Husserl‟i n 

f enomenol oji si ndeki  beden gi bi  il erl edi kçe etrafı ndaki  herşeyi n anl aml andı ğı  / 

şekill endi ği  mer kezi  bi r  konumda değil di r.  Husserl ‟  i n t anı ml adı ğı  ki nest eti k har eketi n 

deneyi ml eme yol uyl a mekanı  t anı ml aması nı n aksi ne;  hi bri dl eşen beden – mekanda 

har eket  t anı ml ayı cı  ol makt an çok,  et kil eşi mi  f arklı  düzeyl er de ol anakl ı  kıl ar ak 

hi bri dl eş meyi  sağl amaktadır.  Husserl‟ e gör e beden har eket  etti kçe yer deği şti ren 

dünyanı n mer kezi ni n aksi ne,  hi bri dl eş mi ş beden -  mekan t ek bi r  öğeni n belirl edi ği  bi r 

mer keze bağl ı  değil  bi rbiri nden ayrıl mı ş ama bi rli k i çi nde ol an öğel erl e bi rli kt e bi r 

ekosi st emi n het er oj enli ği  i çi ndedi r.  

Hi bri dl eşen beden -  mekanı n i ki  yanl ılık i çer en konuml arl a değil, yayıl ma / 

yüzeyselli kl e i li şkili  ol ması  Kant‟ı n  eşl eni k ol mayan eşl er   f enomeni ni n post or gani k 

par adi gma bağl amı nda geçerlili ği ni  yi tir mesi yle de açı kl anabilir.  Bi yot eknol oji, 

nanot eknol oji  al anl arı nda uyum sağl ama yet ersi zli kl eri  ve veri msi zli ği  i le yeni den 

tasarl anan beden;  üçüncü el ,  bi yoni k göz gi bi  yeni  or ganl ar  /  pr ot ezl er 

ekl eml enmesi yl e artırılmı ştır.  Yeni  or ganl arı n öncekil erden f arklı  ol ar ak sı nırlı 

perf or mansa sahi p ol mamal arı,  mekan ve zamanın öt esi ne geçebil mel eri  i l e bedeni n 

i ki  yanl ılı ğı  çok yanl ılı ğa dönüş müşt ür.  Dol ayı sı yla i ki  yanl ılı ğı n t anı ml adı ğı  sağ  /  sol , 

ön /  ar ka gi bi  i kili  konuml ar da yeri ni  her  yönde dağıl an ve yayıl an yüzeysel  bi r 

yönl enmeyl e ol uşan konuml ar a bırak mı ştır.  

Sonuç ol ar ak post or gani k par adi gma bağl amı nda di jit al  t eknol ojil eri n et kil eri yl e 

dönüşen kavr am ve ol gul arl a,  beden ve mekan ayrı  ayrı  yeni den t anı ml anmı şl ar dır. 

Ayrı  ayrı  t anı ml andı kl arı  hal de aynı  bağl amı n i çi nde yeni  t anı ml arı na kavuşan beden 
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ve mekan Kart ezyen bi r  i kili kt e ol duğu gi bi  keski n hatl arl a sı nırl arı  belirl enmi ş nesne 

ve özne gi bi  karşıt  i ki  kutup ol makt an çı k mı şl ar dır.  Bi rbi rl eri ne karşılıklı  ol arak sür ekli 

uyar anl ar  gönder en i ki  öğe ol ar ak et kil eşi ml eri  sonucu ar al arı ndaki  uzakl ı k ve 

f arklılıkl ar  sili kl eş mi ş ;  hi bri d bi r  t ekil  varlı ğa dönüş müşl er di r.  Ort aya çıkan hi bri d 

varlı k bünyesi nde varlı ğını  sür dür en beden ve mekanı n geç mi şt en gel en kodl arı nı 

da t aşı yar ak aynı  zamanda yeni  kar akt eri sti kleri ne sahi p ol muşt ur.  Mi marlı kt a 

post or gani k par adi gma bağl amı nda beden – mekan hi bri dl eş mesi ni  t anı ml ayan dört 

t emel  kar akt eri sti k şöyl e sıral anabilir:  

1.  Kart ezyen düşünceni n yeri ni  kaos kur amı  ve sonr a da post or gani k paradi gmaya 

bırak ması yl a i kili kçi  bakış açıl arı  da yeri ni  büt ünsel ci  bakı ş açıl arı na ve hi bri dl eş me 

fi kri ne bırak mı ştır.  Kart ezyen i kili kl eri  t anı ml ayan sınırl arı n belirsi zl eş mesi yle nesne / 

özne gi bi  i kili kl er  çözül meye uğr amı ştır.  Beden ve mekan i li şki si  de post or gani k 

par adi gma öncesi  nesne /  özne gi bi  i kili kl erl e el e al ı ndı ğı  i çi n,  beden ve mekan 

karşıt öğel er ol makt an çıkı p bi rbi rl eri yl e et kil eşi me geçer ek hi bri dl eş mi şl erdi r.  

2.  Mi marlı kt a post or gani k par adi gma bağl amı nda beden ve mekanı n hi bri dl eş mesi  

il e artı k bedeni n i çi nde bul unduğu,  i kamet  ettiği  bi r  öğe ol ar ak mekan ort adan 

kal kmı ş;  beden,  mekan ve mekanı n i çi nde var olan şeyl er  bi rbi ri nden ayrışı k ama bi r 

bi rli k ol uşt ur an öğel er  ol ar ak,  bi ri  di ğeri ne gör e daha baskı n ol madan yeni  bi r  uzam /  

ort amı payl aşar ak ekosi stemi  ol uşt ur muşl ar dır.  

3.  Ekosi st em i çi nde,  hi bri dl eş mi ş beden – mekanı n dı şı nda kal an öğel er beden – 

mekan hi bri dl eş mesi nde et ki n r oll ere sahi p ol muşl ar dır.  Post or gani k par adi gma 

öncesi  söyl eml er de beden t ar afı ndan mekanı n i çinde t anı ml ı  bul unan,  et kin ol mayan 

şeyl er  dijit al  t eknol ojil erle büt ünl eşer ek akıllı  /  duyarlı  /  et ki n özerk varlıkl ar  hal i ne 

gel mi şl er di r.  

4.  Post or gani k par adi gma bağl amı nda bedeni n artırıl mı ş ve esnek,  mekanı n i se 

uzatıl mı ş ve akı şkan hal e gel er ek hi bri dl eşmel eri yl e  ekosi st em;  post or gani k 

par adi gma öncesi nde geçerli  ol an yön,  konum,  pozi syon gi bi  verili  değerler den f arklı 

uzamsal  değerl ere sahi p ol muşt ur.  

Mi marlı kt a post or gani k par adi gma bağl amı nda hi bri dl eşen beden – mekanı n dört 

t emel  kar akt eri sti ği,  20.  yy.‟ı n son yıll arı nda yapıl mı ş ol an bi r  t akı m pr oj el er de 

gözl enebil mekt edi r.  Bu proj el eri n bi r  kı s mı  akademi k ort aml ar da yür üt ül en ar aştı ma 

pr oj el eri  ve at öl ye çal ı şmal arı  i ken,  bi r  kı smı  da uygul anmı ş ya da uygul anma mı ş 

mi mari  pr oj el er den ol uş makt adır.  Bu pr oj el er ar ası nda üç t anesi  di ğerl eri nden 

farklıl aşı p öne çı kar ak  hi bri dl eşen beden – mekana daha yakı n dur makt adırl ar. 

Ancak ör nek ol ar ak gösteril en pr oj el eri n hi çbi ri  hi bri dl eşen beden – mekanı n dört 
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t emel  kar akt eri sti ği ni  de  kar şıl ama makt adır.  Ör nekl er den her  bi ri  hi bri dl eşen beden 

– mekan modeli ni n bi r  ya da i ki   kar akt eri sti ği yl e ört üş mekt edi r  ve f arklı  düzeyl er de 

farklı  ni t eli kl eri ni n çakış ması yl a hi bri dl eşen beden – mekana örnek t eşkil 

et mekt edi rl er.  Dol ayı sı yla hi bri dl eşen beden – mekana günümüzden ör nekl er  ol ar ak 

göst eril en aşağı daki  pr ojel er  ,  t ezi n kur gusu i çi nde t anı ml anmaya çal ı şıl an beden – 

mekan modeli ni n somut bi rer sonuç – ür ünl eri ol arak gör ül memel i di rl er.  

3. 1. Tatlı Su Pavyonu ( Fr esh H2 O eXPO) / Nox Ar chitect s  

Hol l anda‟ da 1997‟ de t ama ml anan Tatlı  Su Pavyonu‟ nun çı kı ş nokt ası  suyun 

akı şkanl ı ğı  i çi nde sür ükl enen bi r  nesneni n yaşadı ğı  sual tı  deneyi mi ni  bedene 

yaşat maktır.   Tekerl ekli  ar açl arı n çal ı şma i l kel erine dayandırdı kl arı  mot or geometri 

ya da pr ot ez har eket  t eması yl a,  mekanı n kendi si ni  har eketi n et ki n parçaları ndan bi ri 

hali ne geti r meye çal ı şmı şl ar dır.  Pr oj eni n mi marl arı ndan Lars Spuybr oek ot omobi l  ve 

sür ücü ör neği yl e mot or geometri yi  açı kl amakt adır.  “ Sür ücünün ar acı yl a vi r ajl arda 

kusursuz dönüşl er  yapabil mesi ,  ancak sür ücünün ar acı n mekanı  dönüşünü 

hi ssedebil mesi yl e açı kl anabilir.  Başka bi r  deyi şle ot omobil  sür ücünün i ki nci  deri si  

hali ne gel mekt edi r.  ” Suyun akı şkanl ı ğı nı n bi çiml endi rdi ği  mekanda duvar,  zemi n, 

t avan  gi bi  ayrı ml ar  ort adan kal k mı ştır.  Mekan zemi ni n bedeni  çevr el edi ği  ,  yat ay ve 

düşey kesi tl eri n f arkı nın anl amsı zl aştı ğı  hareketi  öne çı kar an bi r anl ayı şl a 

t asarl anmı ştır.  Mekan i çi nde har eket  eden beden t ek bi r  düzl eme bağı ml ı 

kal maksı zı n eğri çi zgi sel  bi r  har eketi  t ama ml amakt adır.  Beden mekan i çi ndeki  

har eketi yl e verili  çi zgil er ar ası nda,  sağ /  sol a,  aşağı  /  yukarı ya ol an bir  har eketi 

t anı ml ama makt a;  t üm kesitl eri n bi rbi ri ne geçi şer ek akı şkan yüzeyl er ol uşt ur an 

mekanda sür ükl enmekt edi r.  Akı şkan mekan i çi nde sür ükl enen beden her  deği şen 

kesitt e yaşadı ğı  f arklı  deneyi ml erl e mekanı  f arklı  düzeyl eri yl e al gıl amakt a ve mekan 

i çi nde bi r göçebe gi bi yayıl arak t üm nokt al ar a uzanabil mekt edi r.  

Tatlı  Su Pavil yonu‟ nda yat ayı n düşeye,  t avanın zemi ne karı şması  gi bi  yapı sal  

el emanl ar  bil gi  il eti şi m el emanl arı yl a,  katı  mal zemel er  akı şkan mal zemel erl e, 

yazılı ml ar  donanı ml arl a büt ünl eşer ek ı şı k,  r enk ve sesl er e dönüş müşl er di r.   Bedeni n 

mekanl a akı şkan yüzeyl er de sür ükl ener ek hi bi ridl eş mesi ni n yanı sıra,  sensörl er  ve 

har eket e geçi ri cil erden ol uşan si st em  ort am deneyi mi ni  daha et kili  kıl makt adır. 

Hi bri dl eşen beden- mekanl a bi rli kt e ol uşt ur dukl arı  uzam i çi nde et ki n r oller e sahi p 

ol an di jit al  ar açl ar,  ort am i çi nde duyarlı  /  akıllı öğel er  konumundadırl ar.  Ort amı 

deneyi ml emekt e ol an zi yar et çi  gr upl arı nı n ni t eli kleri ne gör e f arklıl aşan sensörl er  ve 

sensörl eri  de i çer en bi rbi ri ne bağl ı  üç si st em,  mekan i çi nde i nt er aktif  bi r  yerl eşti r me 

ol ar ak ort amda et ki n bi r  gör eve sahi ptir.  Sensörl er  zi yar et çil eri n sayıl arı na gör e f arklı 
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t epkil er  ver mekt edi r.  Kal abal ı k gr upl ar  i çi n ı şı k sensörl eri  et ki n dur uma geçer ken , 

küçük gr upl ar  i çi n çekme sensörl eri,  her  bi r bi r ey i çi nse dokunma sensörl eri 

i şl emekt edi r.  Bi rbi ri yl e bağl antılı  çal ı şan üç si st em i se;  LCD pr oj ekt örl erle yansıtıl an 

gerçek – zamanl ı  canl andı r mal ar,  t üm bi na boyunca devam eden kanall ar  üzeri nde 

yer al an mavi  aydı nl at ma el emanl arı ve def or me ol up deği şebil en ses si st emi di r.  

Tatlı  Su Pavil yonu akı şkan yüzeyl eri yl e bedeni n mekan i çi nde yayıl ması nı  mü mkün 

kıl ması yl a ve bu yayıl maya mekanı n akıllı  /  duyarlı  dijit al  ar açl arl a t epki  ver er ek 

dest ekl emesi yl e,  hi bri dleşen beden – mekanı n i ki  t emel  kar ekteri sti ği yl e 

ört üş mekt edi r.  Tatlı  Su Pavil yonu‟ nda beden mekanı n her  nokt ası nda f arkl ı  bil gil er 

edi ner ek,  mekan da bedeni n yer  deği ştir mesi nin her  aşaması nda f arklı duyarlı kl ar 

göst er er ek hi bri dl eş mektedi rl er.  

3. 2. MI T Medya Lab Dokunul abilir Bitl er ve Ev_n  

MI T Yapay Zeka Laborat uarı‟ nda ve Medya Labor at uarı‟ nda yür üt ül en i nsan ve 

bil gi sayar  et kil eşi mi  üzeri ne ar aştır mal ar,  mi marlı kt a post or gani k par adi g ma 

bağl amı nda hi bri dl eşen beden – mekanı n kar akt eri sti kl eri ni n gözl enebildi ği  di ğer 

pr oj el er di r.  Bu pr oj el er  kapsamı nda yal nı zca mi marlı kl a i li şkili  değil;  kent  pl anl aması, 

endüstri yel  t asarı m,  maki ne mühendi sli ği  gi bi  al anl arl a da i li şkili  çal ı şmal ar 

yür üt ül mekt edi r.  Mekanl a dijit al  t eknol ojil eri n et ki l eşi mi  üzeri ne ol an pr oj el erden bi ri 

“ HAL:  Akıllı  Oda”  pr ojesi di r.  Adı nı  “ 2001:  Bi r Uzay Macer ası”  fil mi ndeki  akıllı 

bil gi sayar dan al an pr oj e et kil eşi m düzeyi  yüksek bi r  ort amı n günl ük yaşamı  ve 

ol ayl arı  gözl eml eyer ek,  katılı mı  üzeri ne kurul muşt ur.  Bu et kil eşiml i  ort amı 

sağl ayabil mek i çi n mekanda var ol an mi mari  el emanl ar a mi kr obil gi sayarlar  ,  kamer a 

ve mi kr of onl ar  gömül müşt ür.  Bu ar açl ar  ekr an,  ses ve mi mi k t anı mı  yazılı ml arı yl a 

dest ekl enmi ştir.  Pr oj eni n a macı  akıllı  oda i çi nde bul unan i nsanı n mekanl a ve yapay 

zeka si st eml eri yl e başka bi r  i nsanl a et kil eşi m i çi ndey mi şcesi ne konuşma,  j est  ve 

har eketl er  il e anl aşabil mesi ni  sağl amaktır.  Medya Labor at uarı‟ nda bil gi sayar  – i nsan 

et kil eşi mi  üzeri ne yür ütül en di ğer  bi r  pr oj e i se “ Dokunul abilir  Bi tl er” pr oj esi di r. 

“ Dokunul abilir  Bi tl er”  tut ul abilir,  somut,  hi ssedil en ve a maca yöneli k ol ar ak 

kull anıl abilir  günl ük hayat  obj el eri  ve ya mi mari  yüzeyl er  ol ar ak el e al ınmakt adır. 

“ Dokunul abilir  Bi tl er”  bünyesi nde devam eden “çevr eODA”  da “ Dokunul abilir  Bi tl er” 

kull anıl arak i nsan al gı sı  sı nırl arı  i çi nde kal an bi r al anda bi l gi  al ı şveri şi ni  sağl amak 

amaçl anmı ştır.  Bil gi  al ı şveri şi  çevr eyi  sar an göst eri m ort aml arı ndan ı şı k,  göl ge,  ses, 

hava ve su akı mı  gi bi  bileşenl eri  zengi nl eştiril mi ş bi r  mekanda ger çekl eştiril mekt edi r. 

“çevr eODA”  t emel  al ı narak geli ştiril en “ Hayal et si  Ol uş”  pr oj esi nde ki şi nin mekan 

i çi nde var ol uşunun t emsii  ve fi zi ksel  çevr e ar asındaki  ort aklı ğı  ar aştırıl makt adır.  Bu 
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pr oj ede mekanda bul unan i nsanı n odadaki  fi zi ksel  nesnel er  ve ya bi rbi rl eri yl e ol an 

et kil eşi m yol unu,  mekan tarafı ndan ort am ı şı ğı,  sesi ,  hava akı mı   ve ya su  har eketi 

gi bi  deği şkenl er  il e t emsi l  edilir.  “ G/ Ç ampul ü ve Parl ak Oda”  pr oj esi  i se aydı nl at ma, 

pr oj eksi yon ve kamer a ci hazl arıı n t ek bi r  kasa,  ar mat ür  i çi nde t opl andı ğı  bi r 

çal ı şmadır.  Pr oj eni n amacı  mi mari  mekandaki  t üm yüzeyl eri  bil gi  ser gil enebi l ecek ve 

t opl anacak bi r  hal e dönüşt ür mekti r.  “ Çevr el eyen Donatıl ar”  pr oj esi ni n i se a macı 

mi mari  mekanda t emsil edi l ecek geçi ci  bi r  bil giye est eti k ol ar ak da   i f ade eden 

nesnel eri n geli ştiril mesi di r.  Bu bağl amda t asarl anan r üzgar  güll eri ni n i şl evleri  pi yasa 

har eketl eri ni n i zl enmesi ,  web si t esi  zi yar et çi  sayı sı  t aki bi  ve doğal  r üzgar  har eketi ni n 

öl çül mesi di r.  

MI T bünyesi nde yür üt ül en di ğer  bi r  pr oj e i se Ev_n‟  di r.  MI T Medya Laborat uarı‟ nda, 

Mi marlı k ve Pl anl ama Böl ümü,  Maki ne Mühendi sli ği  Böl ümü ve Harvar d Tı p 

Okul u‟ nun katılı mı yl a gerçekl eştiril en pr oj e “Dokunul abilir  Bi tl er”  kapsamı nda 

geli ştiril en çal ı şmal arı n uygul amal arı nı  da i çer mekt edi r.  Ev_n at öl ye çal ı şması nda 

hemen hemen her  yüzeyi n dijit al  bil gi  göst eri mi nde kull anıl abil eceği  fi krinden yol a 

çı kıl arak,  evi n dokusuyl a büt ünl eşecek ve yeni  t asarı m yönt eml eri ni  mü mkün kıl acak  

ar ayüzl eri n t asarı mı  ön pl ana çı karıl makt adır.  Mekanı  t anı ml ayacak ol an vi deo 

duvarl ar,  dijit al  yüzeyli  aktif  t ezgahl ar,  yansıt ma zemi nl eri ni n t asarı mı  Ev_n‟i n dijit al 

t eknol ojil erl e et kil eşi m düzeyi ni ort aya koy makt adı r.  

Ev_n pr oj esi  tı p,  mekani k,  t asarı m gi bi  f arklı  di si pli nl eri n bi r  ar aya gel di ği  bi r  çal ı şma 

ol ması yl a mi marlı kt a post or gani k par adi gma bağl amı nda hi bri dl eşen beden – 

mekanı n di si pli nl erar ası  konumuyl a ve ort aya konul ması ndaki  büt ünsel ci  yakl aşı ml a 

ört üş mekt edi r.  Ev_n‟i n hi bri dl eşen beden – mekanl a benzeş mesi ni n di ğer  bi r  nedeni  

i se,  “ Dokunul abilir  Bi tl er”  kapsa mı nda geli ştirilen dijit al  ar açl arı n ve mekanl arı n 

ekosi st em i çi nde var ol an akıllı  /  duyarlı  et ki n öğel eri n r oll eri ne benzer  r oller e sahi p 

ol ması dır.  Ev_n „ de yer  al an sensörl er,  “f uzzy l ogi c”  si st eml er,  tı bbi  kayıt ci hazl arı 

bedeni n mekanl a bilgi  al ı şveri şi nde bul unar ak bi rbi rl eri ni  düzenl emel eri ni  

sağl amakt adır.  Ayrı ca dijital  yüzeyl er,  vi deo duvarl ar  gi bi  el ektroni k pencer el eri n 

varlı ğı  il e akı şkanl aşan mekanı n i çi nde beden de esnekl eşer ek;  zamandan, 

uzaklı kt an, anat omi den sıyrıl arak kür esel  ağa bağl anacaktır.  

3. 3. Bartl ett Ġ nt eraktif At öl ye  

Bartl ett  Üni versit esi  İ nt eraktif  At öl ye‟ de i nsan organi z ması  t emel  al ar ak yür üt ül en 

çal ı şmal ar da zaman boyut una bağl ı  ol ar ak deği şebilirli k belirl eyi ci  ol makt adır. 

Çal ı şmal arı n ana t eması, mi marlı ğı n mekansal  öl çütl ere ve kull anı cıl arı yl a i li şkil eri ne 

bağl ı  ol ar ak  kendil eri ni  yeni den yapıl andıran i nt er aktif  el emanl ar dan ol uşan bi r 
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ekol oji  ol duğu düşüncesidi r.  İ nt er aktif  at öl ye yür ütücül eri,  günümüz bi nal arı nı n akıllı 

ısıt ma,  haval andır ma,  aydı nl at ma,  akusti k si st eml erl e  gün geçti kçe daha da akıllı  ve 

özerk hal e gel di ği ni  söyl emekt edi rl er.  Bur adan yol a çı kar ak da mi marl arın bi nal arı n 

i çi nde bi rbi rl eri yl e ve i nsanl arl a i l eti şi m kur abil en akıllı  nesne popül asyonl arı 

yar attı kl arı nı  öne sür mekt edi rl er.  İ nt er aktif  at ol yede yür üt ül en pr oj el eri n a macı  i se, 

bu ol uşumu daha da i l eriye t aşı yar ak di nami k mi mari  ort aml arı n deneysel  doğal arı nı 

ar aştır maktır.  Akıllı  mi mari  nesnel er den ol uşan ort aml ar da yoğun bi r  çevr esel  bil gi  

al ı şveri şi  gerçekl eş mektedi r.  Bu bi l gil er  ar ası nda i nsan davr anı şı yl a i l gili  ol anl ar, 

akıllı  nesnel er  t ar afı ndan davr anı ş kal ı pl arı  ya da al ı şkanl ı kl arı  ol ar ak 

kavr anabil mekt edi r.  

İ nt eraktif  At öl ye‟ de gerçekl eştiril en bi r  di zi  çal ı şma,  i nsanl ar  i l e akıllı  nesnel eri n ol ası 

i çsel  ili şkil eri ni  ar aştır makt adır.  Us man Haque‟  un akıllı,  konuşan zemi n ı şı kl arı, 

Bri an Duff y‟ ni n çatı şan ve i şbi rli ği  yapan bi r  grup çi zgi sel  dansçı ya t epki  ver en 

ekr anı,  M Bar nett  Howl and‟ ı n geç mi şi  hatırl ayan duvarı  ve Rut h James‟ ı n akıllı 

aynal arı  bu pr oj el er  arası ndadır.  Doğal  ort am deği şi mşl eri ne ve i nsanl ar a t epki  

ver en t ür de bi r  mi marlık pot ansi yeli ni n ar aştırıldı ğı  pr oj el er  ar ası nda Jo Pl ett s‟i n 

üzeri nde yür ündüğü zaman bi r  di zi  ı şı k hal kası  yar at ar ak t epki si ni  göster en sanal  

havuzu ve Topm Hol dom‟  ı n i nsanl ar  geçerken har eketl enen ,  di ğer  zamanl ar da 

dur gun  ol an, i çi ne gömül ü akıllı roboti kl erden ol uşan duvarı yer al makt adı r.  

Bartl ett  İ nt er aktif  At öl ye‟de yür üt ül en çal ı şmal ar hi bi ri dl eşen beden – mekanı n bi r 

uzam i çi nde başka öğel erl e yer  al dı ğı  ekosi st emi  ör nekl emekt edi r.  Ekosi ste m i çi nde 

yer  al an öğel er  beden – mekan hi bri dl eş mesi ne kat kı da bul unmakt adırl ar.  Bedeni n 

mekan i çi ndeki  konumu ve har eketi ne  gör e t epki l er  ver en öğel er  ,  mekanı n bedene 

karşı  duyarlı  ol amsı nı  sağl amakt adırl ar.  Böyl eli kl e beden görsel  /  i şit sel  /  dokusal  

düzeyl erde mekanı  al gılar ken,  mekan da bedene yaşattı ğı  deneyi ml e fi zi kselli ği n 

öt esi ne geçebil mekt edi r.  
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4. SONUÇ 

Post or gani k par adi gma öncesi  bi rbi rl eri ne gör e  nesne ya da özne gi bi  konuml ar da 

yer  al ar ak dai ma bi rebi r  ili şki  i çi nde ol an beden ve mekan;  i çi nde bul undukl arı 

bağl amı n par adi gmati k dönüşümü i l e yeni den t anı ml anmı şl ar dır.  Aynı  bağl am i çi nde 

benzer  et kil erl e dönüşen beden ve mekan bi rbi rl eri nden  kesi n hatl arl a f ar kl ıl aşan 

öğel er  ol makt an çı k mı şl ardır.  Post or gani k par adi gma öncesi  i kili  bi r  ili şki  i çi nde ol an 

beden ve mekan;  bu dönüşüm sür eci  i çi nde i kili bi r  ili şki de ol manı n karşıtlı ğı ndan, 

karşılıklı et kil eşi mi n geçerli ol duğu daha yakı n ili şki  t ürüne / il eti şi m geç mi şl er di r. 

Bul undukl arı  yeni  bağl amda di jit al  t eknol ojil erl e et kil eş mel eri yl e beden ve mekan; 

geç mi şt en gel en ni t eli kleri ni n neden ol duğu “  kı sıtl ama ”  l arı ndan sı yrıl mı şl ardır. 

Bedeni n anat omi k ve bi yol oji k ni t eli kl eri ni n günümüze kadar  gel en evrim sür eci, 

dijit al  t eknol ojil eri n varlı ğıyl a kırıl maya ya da sı çramaya uğr amı ştır.  Günümüze dek 

devam eden  evri m süreci nde çi zgi sel  bi r  geli şiml e ve dur ağan bi r  i vmeyl e,  çok 

zamandır  r adi kal  bi r  deği şi m yaşamayan beden i çi n artı k sal t  bi yol oji, anat omi , 

antropol oji  il e sı nırl andırıl amayan deği şi ml er  söz konusudur.  Bedeni n post or gani k 

par adi gma bağl amı nda devam edecek ol an evri m sür eci  i çi n yapıl an öngör ül er; 

bedeni n -  ya da i nsan t ür ünün – gel eceği  i l e i l gili  t ahmi nl er  i çer mekt edi r. 

Okuduğunuz t ezi n önceki  böl üml eri nde açıkl anan post or gani k par adi gma 

bağl amı nda bedeni n gel eceği ,  i nsan t ür ünün dijit al  t eknol ojil eri n geli şi mi yl e ort aya 

çı kabil ecek ol an yeni  yaşam t ürl eri  il e kur acağı  ili şkil ere bağl ı dır.  Bedeni n i nsan 

türüne ya da  yeni  yaşam t ürl eri ne bağl ı  ol ar ak,  uyum sağl ama yet eneği yl e 

edi neceği  yeni  konum ya da yeni  yapı  aynı  zamanda onun gel eceği  de 

belirl eyecektir. 

Bedeni n anat omi k ve bi yol oji k ni t eli kl eri ni n dönüşmesi yl e geçi receği  evri m sür eci ni n 

benzeri  mekan i çi n de geçerli di r.  Post or gani k par adi gma öncesi  sosyal ,  al gı sal, 

fi zi ksel  ni t eli kl eri  il e var ol an mekan,  dijit al  teknol oji l erl e et kil eş mesi yl e f arklı 

bağl amsal  değerl ere sahi p ol muşt ur.  Mekanı n en beli rl eyi ci  ni t eli kl eri nden ol an 

fi zi kselli ği  /  maddeselli ği  /  ci si mselli ği  yeni  bağl amda çözül mel er e uğramakt adır. 

Di jit al  t eknol ojil eri n sunduğu ol anakl arl a yeni  açılı ml ar  edi nen mekanı n 

maddi yet si zl eş mesi  /  medyati kl eş mesi  /  sanall aş ması  söz konusu ol muşt ur. 

Bedeni n;  i nsan t ür ünün ol ası  yeni  t ürl erl e gi receği  ili şkil ere bağl ı  ol ar ak beli rl enecek 
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ol an gel eceği  gi bi,  mekanı n da ort aya çı kacak ol an yeni  ort am ve uzaml arl a gi receği  

ili şki onun yeni  kar akt eri üzeri nde et kili ol acaktır. 

Böyl ece i çi nde bul undukl arı  bağl amı n ort aya çı kar acağı  yeni  koşull ara gör e kendi  

özerk varlı kl arı  ve bi rbi rlri yl e gi rdi kl eri  ili şki  dahi li nde yeni  ol uşuml ar a dönüşecek 

ol an beden ve mekan,  bi rbi rl eri yl e post or gani k par adi gma öncesi ndeki ne gör e çok 

daha büt ünl eşi k bi r  ili şki  i çi nde ol acakl ar dır.  Böyl e bi r  yakı nl aş manı n bi ri ncil  nedeni , 

hem bedeni n hem de mekanı n dijit al  t eknol ojil erl e et kil eşi mi ni n benzer  şekil de 

ol ması dır.  Di jit al  t eknol ojil eri n et kil eri yl e dönüşen di ğer  öğel er den f arklı  ol arak beden 

ve mekan,  önceki  ili şki  t ürl eri nde de geçerli  ol an bi rar adal ı kl arı yl a,  bi rbi rl eri ni n 

dönüşümünü de ger çekler  dur umdadırl ar.  Bedeni n el ektroni kl eş mesi  /  si bor gl aş ması 

yer,  mesaf e gi bi  mekansal  kı sıtl amal arı  aşar ak esnekl eş mesi ni  sağl arken;  mekanı n 

da medyati kl eşer ek /  sanall aşar ak esnekl eş mi ş bedenl e fi zi kselli ği  /  ci si mselli ği 

çözül er ek akı şkanl aş ması;  bedeni n ve mekanın ort akl aşa dönüşümüne i şar et 

et mekt edi r.  Di jit al  t eknol ojil eri n et kil eri yl e bedeni n esnek,  mekanı n akı şkan bi r 

kar akt er  edi nmesi ni n karşılıklı  et kil eşi ml eri ni  sürekli  kıl ması  i se beden ve mekanı n 

hi bri dl eş mesi ni  mü mkün kıl makt adır.  Hi bri dl eşen beden – mekan aynı  uzamda 

var ol ar ak,  il eti şi m hal i nde ol mal arı yl a het er oj en bi r  bi rli k i çi nde bi rbi rl erini  t anı ml ı 

kıl makt adırl ar. 

Sonuç ol ar ak mi marlı kta post or gani k par adi gma bağl amı nda beden – mekan 

hi bri dl eş mesi ,  bedeni n ve mekanı n kendi  i çl eri nde ve hi bri dl eşer ek ol uşturdukl arı 

model  i çi nde evrili yor  ol mal arı  nedeni yl e hal en devam eden ve gel eceğe uzanan  bi r 

sür eç i çi nde değerl endi rilmel i di r.  Okuduğunuz t ezin kur gusunun büt ünl üğü i çi nde el e 

al ı nan kavr am ve değer l er  de,  ör nek ol ar ak göst eril en çal ı şmal ar  da;  mi marlı kt a 

post or gani k par adi gma bağl amı nda hi bri dl eşen beden – mekanı n gel ecekt en 

günümüze bakıl dı ğı nda i l kel  aşamal arı  ya da ön gör ünüml eri  ol arak kabul  

edil ecekl er di r. 
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ÖZGEÇMĠ ġ 

Must af a Kemal  Yurtt aş, 7 Eki m 1978 t ari hi nde Ant al ya‟ da dünyaya gel di .  1989 

yılı nda Du ml upı nar  İl kokul u‟ ndan,  1996 yılı nda Ant al ya Anadol u Li sesi‟ nden mezun 

ol du ve aynı  yıl  İ TÜ Mi marl ı k Fakül t esi  Mi marlık Böl ümünü kazandı.  Li sans eği ti mi  

sür esi nce,  mi marlı k eği ti mi ni n di si pli nl erar ası  bi r  kül t ürel  donanı m edi nme sür eci  

ol duğunu düşüner ek;  mi marlı k pr ati ği  ve t eori si  hakkı nda edi ndi ği  bil gi l eri  di ğer 

uygul amal ı,  t ekni k,  düşünsel  ve est eti k di si pli nl erl e dest ekl emeye gayr et  etti.  2002 

yılı nda İ TÜ FBE Mi marl ık Anabili m Dal ı  Bi na Bi l gi si  pr ogr amı nda yüksek l i sans 

eği ti mi ne başl adı.  Li sans eği ti mi nde ol uşt ur duğu al t yapı yı  Yüksek Li sans eği ti mi nde 

de özell eştirerek geli ştirmeye devam etti rdi.  Yüksek Li sans eği ti mi  süresi nce i l gi 

al anl arı nı  dijit al  t eknol ojiler,  görsel  il eti şi m t asarımı ,  beden sosyol oji si  ve mekansal  

al gı üzeri ne yoğunl aştırarak okumuş ol duğunuz Yüksek Li sans t ezi ni kot ardı.  

Must af a Kemal  Yurtt aş,  Yüksek Li sans eği ti mi  sür esi nce  3d model l eme ve sunum 

üzeri ne yaptı ğı  “freel ance”  mi marlı k i şl eri nden sonr a,  şu anda bi r mi marl ı k 

fir ması nda t asarı m ve görsel  sunumdan sor uml u mi mar  ol ar ak çal ı şmaya devam 

et mekt edi r. 

 

 

 

 

 


