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ÖZET

“ Sanal ”, il eti şi m t eknol ojil eri ni n en çok kull andı ğı kavr aml ar dan bi ri dir. Böyl e
ol ması na r ağ men üzer i nde çok az düşünül en veya çok net t anı ml a mal ar a
varıl amadı ğı i çi n atl anan bi r kavr amdı r. Bi z bu bili m kapsa mı nda önceli kl e sanal
kavr amı nı n anl amı nı ort aya koyacağı z. Daha sonr a bil gi sayarl ar t ar afı ndan yar atıl an
sanal uzayı ve onu yar attı ğı kül t ür ü ve bunl arı n mi marlı kl a ol an i li şkil eri ni
i ncel eyeceği z.
Sanal keli mesi ni n anl amı Tür kçe sözl ükt e; ger çekt e yeri ol mayan ve yal nı z zi hi nde
t asarl anan, f ar azi, t ah mi ni ol ar ak veril mekt edi r. Bu t anı ml amada ol duğu gi bi “ sanal “
genel ol ar ak ger çekt e yeri ol mayan ve çoğunl ukl a da ger çeği n kar şıtı ol ar ak
göst eril mekt edi r. Oysa sanal ger çeği n değil, haki ki ni n kar şıtı dır. Ger çek, obj el eri n
haki kil eri ni al gıl ayar ak bi r ey t ar afı ndan ol uşt ur ul an bi r t anı ml amadı r. Ger çeği n f ar klı
bi r kat manı ol an sanal , var ol anı ama so mut ol mayanı t anı ml ar.
Sanallı k bi r soyutl ama, genell eme veya öncül bir dur u m değil di r. Bi r eyi özel den
genel göt ür mez. Ol asılı kları artırır, henüz açı kl anma mı ş t ekni kl eri har eket e geçi ri r ve
onl arı kesi n ol mayan bi r pl an düzl emi nde bi r ar aya geti rir. Sanal ı ni çi nde barı ndır dı ğı
pot ansi yell er ve kuvvetl er ki; bunl ar veril er den, f or ml ar dan, str ükt ürl er den ve
düşünce ol asılı kl arı ndan f ar klı dırl ar, bi r eyi et kil eyer ek, bi r büt ün ol ar ak asl a el de
ede meyeceği or gani zasyonl ar, üzeri nde ayrı ntılı bi r bi çi mde çal ı ş ması nı sağl arl ar.
Sanal daha i yi anl amak, kavr amak, yeni den ür et mek i çi n yapıl an, i çeri si nde
gi zil güçl er bul unan bi r zihi nsel gezi di r.
Far klı
bili m dall arı
ve bili m ada ml arı sanal kavr a mı nı f ar klı şekill er de
t anı ml amakt adır. Baudrillar d sanal ger çekli ği, bu yüzyılı n yar attı ğı saht e bi r ger çekli k
if adesi, i şar etl er ve modell erl et asarl anan bi r duruş, ol ar ak kabul eder. Buna kar şılı k,
Paul Vi rilli o sanallı ğı n, gi bi gör ün me, si mül asyon ol madı ğı nı, pot ansi yel i çer en bi r
ger çekli k ol duğunu söyl er. Sanal , pot ansi yel bi r var ol ma dur u mudur. Dol ayı sı il e
si mül asyon ger ekli değildi r a ma sanal ger çekli k kendi ni si mül asyonl a bi rleştir miştir
ve onunl a sun makt adır.
Sanal kavr amı nı f el sef ecil er ve sosyol ogl ar f arkl ı şekill er de t anı ml ar ken, ar ayüz
t asarı mcıl arı, sanal ı, bi l gi sayar ve kabl ol ar ar acılı ğı il e bil gi sayar ekr anı nda
yar atıl mı ş üç boyutl u dünyanı n si mül asyonu ol ar ak kabul et mekt edi r. Ar ayüzl er,
dijit al dili bi r eyi n anl ayabil eceği bi r dil e, bi r eyi n kendi al gı sı na gör e yar attı ğı veri yi
dijit al dil e çevi r en bi r t er cü man gör evi ndedi r. Ar ayüzl er dijit al ort amda haki ki si
ol mayan ili şkil eri n, nesnel eri n al gıl anması nı ve yaratıl ması nı sağl ar.
Bi r pot ansi yel barı ndır an sanal , başkal arı il e i l eti şi m i çi ne gi r mek, böyl ece var
ol duğunu göst er mek, payl aşıl mak ve çoğal mak i st er. Sanal ol anı n başkal arı il e
il eti şi me gi r ebil mesi i çi n bi r il eti şi m ar acı na i hti yacı var dır. Sanal şeyl er başkal arı il e
i mgesel ol ar ak il eti şi me gi r erl er. Yazı, r esi m, i majl ar bu sür eçt e kull andı ğı en öne mli
ar açl arı dır. İ mgesel ol ar ak başkal arı il eti şi me gi r en sanal şeyl er ger çekl eşti r me
sür eci ne gi r di kl eri nde asl a büt ün ol ar ak haki kil eşemezl er, i ndi r gener ek haki kil eşi rl er.
Bi l gi sayarl arı n yar attı ğı sanal dünyanı n il k adı mları nı 1968 yılı nda Doug Engel bart
t ar afı ndan geli ştir en t eknol oji il e atıl mı ştır. Bu t eknol oji, bil gi sayarı bi r evr en, bil gi yi
de onun i çi nde yer al an bi r nesne ol ar ak t anı ml amı ştır. Bil gi sayarı n bi r bilgi uzayı
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ol ar ak t anı ml an ması ndan sonr a f ar klı bil gi sayarl ar kabl ol ar ar acılı yl a bağl anar ak
sanal uzay ol uşt ur ul muşt ur.
Sanal uzay bazı yönl erden fi zi ksel dünyaya benzer ken, bazı yönl er den de fi zi ksel
dünyadan t ama men f ar kl ı özelli kl er göst eri r. Yoğun, het or oj en yapı sı il e met r opol er e
benzeyen sanal uzay, t ama men anti mekansal bi r uzaydır. Sanal uzayı n en öne mli
özelli ği i nsan vucudunun yer al ma ması dır. Bi rey, i nsan vücudunun ve fi zi ksel
dünyanı n t üm sı nırl arı ndan kopar ak bi r kod, bi r bil gi ol ar ak sanal uzaya gi r er.
Ger çek dünyanı n şekill en mesi nde i nsan akl ı ve vücudu bi rli kt e har eket eder. Sanal
uzayı i nsanı n akl ı şekill endi r mekt edi r. Sanal uzay vücudsuz deneyi ml eri n yaşandı ğı
bi r evr endi r.
Sanal uzayı n yar attı ğı kül t ür, vücudsuz bi r eyl eri n yar attı ğı bil gi ni n ür etil mesi ,
sakl an ması, sunul ması, i l etil mesi üzeri ne kur ul ur. Sanal kül t ürl erl e bil gi ni n t anı mı ve
özelli kl eri deği ş mi ştir. Bu da bil gi il e eğl enci ar ası ndaki ar ayüzün çök mesi ne neden
ol muşt ur.
Bi l gi sayarl ar ve onl arın yar attı ğı sanal uzay, moder ni z mden sonr a mi marl ı k
al anı ndaki en büyük il erle medi r. Fakat mi marlı k ve sanal ar ası ndaki ili şki yi sadece
dijit al ort amda yar atıl an ve or adan fi zi ksel dünyaya yansı yan bi r ili şki ol ar ak
t anı ml amak eksi k ol acaktır. Mi marlı k, sanal ol an il e ger çekli ği kesi ştir erek nesneyi
var et meye çal ı şan bi r kur gudur. Dol ayı sı il e sanal , her za man mi mari t asarı m
sür eci ni n bi r par çası ol muşt ur. Sanal , mi mari t asarı m sür eci nde daha önceden
sor ul ma mı ş sor ul arı ortaya çı kar an bi r ol gudur. Bu kar akt eri nden dol ayı kendi si ni
sanal il e bi rl eştir en mi marlı k, mi marlı ğa f ar klı bi r bakı ş açı sı il e bakar ve henüz
sor ul ma mı ş sor ul arı mi marl ı ğı n i çi ne sokar. Bunl ar i çi n çözü ml er ür etir. Böyl e bi r
mi marlı k bi r anl amda üt opi k bi r mi mari di r.
Mi mari düşünce her zaman ür ün ol ar ak bi naya dönüş mez. Yazı ve çi zgi ol ar ak da
i nsanl arl a il eti şi me geçer. Bu t ür bi r il eti şi mde öne mli bi r ür eti m şekli di r. Bu gün
moder n bi nal ar da gör düğü müz si st eml eri ni n bi r çoğunun ana fi kri yal nı z yazı ve çi zgi
ol ar ak if ade edil miş sanal pr oj el er den çı k mı ştır.
Sanal uzay ve ol anakl arı büt ün bili mleri bi r başkal aşı m sür eci ne sokmuşt ur. Bu
sür eci n sonucu ol ar ak mimarl ı k al anı nda yeni ve far klı düşüncel er ort aya çı k mı ştır.
Aynı anda he m ar açsal he m de mekansal ol mak gi bi par adoksal bi r pencer eye
sahi p ol an bil gi sayarı n, mi marlı k al anı na gi ri şi yl e ber aber t asarı mcı nı n, t asarı m
yönt eml eri, mekanı n yapı sı il gili bil di ği bil gil eri t ekr ar gözden geçi ri p, yeni den
t anı ml aması ger ek mekt edi r. Bil gi sayar t asarı mcılar a mi mari t asarı mi çi n bi r mekan
yar at mı ştır. Bu mekanı n kendi ne has kar akt erl eri var dır ve bunl ar mi mari t asarı m
sür eci ni deği ştir miştir.
Sanal uzayl a bi rli kt e sadece t asarı m sür eci değil, mi mari ür ünün kendi si i çi n seçti ği
yaşa ma al anı da deği şmi şti r. Sı vı mi marlı k gi bi yakl aşı ml ar, kendil eri i çi n sanal
uzayı yaşa ma al anı ol ar ak seç mi ştir. Sı vı mi marlı k sanal uzayda t anı ml anan ve
or ada yaşanan bi r mi mar di r. Bi naya dönüş mek eğili minde değil di r.
Sanal uzayı n sunduğu ol anakl ar dan dol ayı deği şen t opl umun, f ar klıl aşan i nsanı n
mi mari si ol mayı a maçl ayan Hi per yüzey mi marlığı sı vı mi marlı kl a benzer özelli kl er
göst eri r. Sanal uzay ve onun sunduğu ol anakl arı mi mari str ükt ür ün i çi ne
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yerl eştirir. Bi r çok mi mar i ni n kendi ni i nşa edil mekt en soyutl adı ğı bu döne mde i nşa
edil mek, fi zi ksel ol ana dön mek kaygı sı t aşır.
Son ol ar ak şunu söyl eyebiliri z ki; sanal deği şi mi, dönüşü mü, f ar klıl aş mayı yar at an
bi r pot ansi yel di r. Kendi sanal kavr amı il e bi rl eştir en ve sunan bil gi sayarl ar ve i l eti şi m
hatl arı t ar afı ndan yar at ıl mı ş sanal uzayda pot ansi yell er barı ndır makt adır. Bu
pot ansi yell er bi r ey ve t opl um hayatı nda ve de mi marlı kt a kökl ü deği şi ml er e neden
ol muşt ur ve ol acaktır.

VI RTUAL, VI RTUAL CULTURE AND ARCHI TECTURE
SUMMARY

“ Vi rt ual ” i s one of t he noti ons t hat ar e used ver y fr equentl y by co mmuni cati on
t echnol ogi es. Despi t e i t s f r equent uses, t her e i s no consensus on t he meani ng of
t he vi rt ual. I n t hi s t hesi s, we ar e goi ng t o define t he meani ng of t he vi rt ual and
anal yse t he vi rt ual cul t ure and space cr eat ed by t he co mput er s and t he r el ati onshi p
of such wit h ar chi t ect ur e.
I n t he Tur ki sh Di cti onar y, vi rt ual i s defi ned as bei ng such i n exi st ence, power, f or ce
or eff ect, t hr ough not act uall y or expr essl y such, as so met hi ng cr eat ed i n mi nd. So,
as seen i n t he af or ementi oned defi niti on, vi rt ual, i n gener al, i s t aken as so met hi ng
on t he opposi t e of r ealit y. Yet, vi rt ual, i n f act, i s not t he opposi t e of r eal . But i t i s t he
opposi t e of act ual . Real it y i s a defi niti on we cr eat e, or a meani ng we const r uct by
per cei vi ng t he act ualit y of t he obj ect s. Vi rt ual i s onl y an ot her l ayer of r eal defi ni ng
so met hi ng t hat exit s but has no concr et e bei ng.
The vi rt ual i s not an abstr acti on, a gener ali zati on, or a pri or condi ti on. It does not
t ake us f r om speci fi c t o generi c. It i ncr eases possi biliti es; i t moves t he t echni ques
undefi ned yet and bri ng t he m al t oget her i n an i ndet er mi nat e pl an. The pot enti al s
and t he f or ces wi t hi n t he vi rt ual, whi ch depart fro m t he possi biliti es of gi ven f or ms,
str uct ur es and i deas, affect t he i ndi vi dual i n a speci al way and pr ovi des hi mt o st udy
over all or gani sati on i n f ull and t o t he ti ni est det ails whi ch s/ he can never gr asp as a
whol e. Vi rt ual i s a ment al t our t hat i s made onl y t o bett er under st and so met hi ng, t o
r ecogni se it i n cl ear er way and t o r econstr uct it.
Di ff er ent br anches of sci ence and phil osopher s have di ff er ent defi niti ons f or vi rt ual.
Baudrill ar d accept s vi rt ual r ealit y as a si mul ati on, a f al se r ealit y expr essi on cr eat ed
by t hi s cent ur y, a posi tion pr oj ect ed by i mages, sy mbol s, and model s. But, Paul
Vi rili o says t hat vi rt ual i s not a si mul ati on, a pr et endenti ng t o be; i t i s a pot enti al
r ealit y. Al t hough t her e i s no need t o si mul ati on, vi rt ual co mbi nes i t sel f wi t h
si mul ati on and pr esent s it self t hr ough it.
Phi l osopher s and soci ol ogi st defi ne vi rt ual as such wher eas t he i nt erf ace desi gner s
defi ne vi rt ual as t he si mul ati on of t he r eal worl d cr eat ed by co mput er s and cabl es.
I nt erf aces ar e t r ansl at ors t hat tr ansl at e di git al l anguage i nt o man‟ s l anguage,
i mages, and man‟ s l anguage i nt o di git al l anguage. I n di git al envi r on ment, t he vi rt ual
i s cr eati on and i nt er pr et ati on of obj ect s and r el ati onshi ps t hat have no act ualit y
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Vi rt ual tri es t o co mmuni cat e wi t h ot her s t o de monstr at e i t s exi st ence and by t hi s
way, i t can be shar ed and mul ti pli ed. Vi rt ual communi cat es wi t h t he ot her s wi t h t he
hel p of i mages and writi ngs. But so meti mes, vi rt ual t hi ngs choose t o become act ual .
Vi rt ual t hi ngs can never be act uali sed as a whol e. Duri ng t hi s pr ocess, t hey l ose
so me of t hei r co mponent s. The r eali sati on of t he vi rt ual t hi ngs i s a r educti on.
Co mput er syst ems gi ve chance t o vi rt ual t o co mmuni cat e wi t h ot her s wi thout havi ng
an act ualit y.
I nt he fi rst year s of t he co mput er t echnol ogi es, co mput er and hu man anal ogi es wer e
popul ar but now co mput er t echnol ogi es t r y t o r ese mbl e t he co mput er t o t he r eal
worl d. The t echnol ogy cr eat ed by Doug Engel bart defi ned t he co mput er as an
i nf or mati on space and t he i nf or mati on as obj ect i n t hi s space. The co mput er s wer e
connect ed one t o anot her by cabl es t o cr eat e a “ vi rt ual space” onl y aft er t he
co mput er was defi ned t o be an i nf or mati on space.
Vi rt ual space i s an i nf ormati on space and i t i s di ff er ent fr om our r eal worl d but i n
so me ways, i t r ese mbl es t o our r eal worl d. Whi l ei t diff er enti at es f r omr eal worl d wi t h
it s anti -spati al str uct ur e, i t l ooks li ke met r opoli s life wi t h i t s co mpl ex, het erogeneous,
and popul ous lif e. Vi rt ual space i ncl udes di ff erent co mponent s as met r opoli s and
t hese co mponent s gi ve i t a per manent change and t r ansf or mati on. The most
i mport ant char act eri sti c of vi rt ual space i s t hat i t does not i ncl ude hu man body. It i s
worl d cr eat ed f or hu man mi nd. Man can onl y ent er t hr ough t hi s worl d as i nf or mati on.
Vi rt ual space i s an i nf ormati on space and man has t o be i nf or mati on, a code i n or der
t o ent er t hi s worl d.
The i ndi vi dual who has tr ansf or med i nt o i nf or mati on or a code defi nes hi mi n t he
vi rt ual space, as he li kes. I n vi rt ual space, t her e ar e not soci al boundari es as i n t he
r eal worl d. I ndi vi dual defi nes hi msel f as he li kes and he can go ever y wher e. The
onl y li mit i s hi s desi r es.
The most i mport ant di ff er ence bet ween r eal worl d and vi rt ual space l acks t he body.
I ndi vi dual can onl y ent er t he vi rt ual worl d by l eavi ng behi nd all t he t er ms and
condi ti ons of t he physi cal envi r on ment. I nt erf ace desi gner s t r y t o cr eat e a soci al
space i n t hi s worl d. But it i s di ffi cult t o cr eat e a soci al lif e wi t hout body i n t hi s
de mat eri ali sed worl d.
I ndi vi dual ent er s t hi s space by br eaki ng hi s r el ati onshi p wi t h all physi cal
envi r on ment s, He uses moni t or, keyboar d, mouse t o move i n t hi s space, but i t i s not
a r eal move ment as i n t he r eal worl d. It i s a f eeli ng cr eat ed by i mages passi ng
r api dl y.
Vi rt ual space based on t he t r ans mitti ng of message was cr eat ed by t he bei ngs t hat
have no body. I n t hi s worl d, t he i dentit y of message beco mes mor e i mport ant t han
t hei dentit y of t he sender . For t he r ecei ver, t he sendi ng ti me or pl ace of t he message
has no meani ng. The message can be sent fr om any wher e i n t he worl d, at any ti me.
It s meani ng i s defi ned by speed. If t he message co mes on ti me, i t has a meani ng, i f
not, i t has any meani ng. Speed det er mi nat es t he meani ng of i t. Vi rt ual cult ur e li ves
j ust i n t he li ne bet ween r ecei ver and message. It does not li ve i n any wher e. It bases
on t he t r ans mitti ng of message corr ectl y and r api dl y and i t s i nt er pret ati on by
r ecei ver. As i t see ms i t i s not a r el ati on bet ween sender and r ecei ver, it i s r el ati on
bet ween sender and message and message and r ecei ver.
Co mput er s and cyber space, cr eat ed by co mput ers and cabl es, i s t he most i mport ant
devel op ment i n t he ar chi t ect ur al fi el d aft er t he moder ni s m. But, it will be i nadequat e
t o defi ne t he r el ati on bet ween ar chi t ect ur e and vi rt ual j ust as a r el ati on t hat i s
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cr eat ed by t he new medi um shaped by co mput er s and t hen r efl ect ed t o t he r eal
worl d. Ar chi t ect ur e i s a fi cti on t hat concur s t he r eal one and t he vi rt ual one.
Ther ef or e, vi rt ual al ways t akes pl ace i n t he ar chi t ect ur al desi gn pr ocess as an
i mport ant el ement. Vi rt ual bri ngs out t he questions t hat have never been asked
bef or e. The ar chi t ect ur e t hat co mbi nes i t self wit h vi rt ual, l ook pr obl e ms f r o m a
di ff er ent per specti ve and i t adds new pr obl ems t o t he ar chi t ect ur e. These ki nd of
ar chi t ect ur al t hought s do not tr ansf or med i nt o buil di ng. They pr ef er t o st ay as a
wri ti ng peace or a dr awi ng t o co mmuni cat e wit h ot her s. Such co mmu ni cati on i s
anot her si gnifi cant way of pr oducti on. The i deas f or many of t he syst ems used i n
moder n buil di ng t oday are t aken fr omt hese unbui lt ar chit ect ur al t hought s.
The r el ati onshi p bet ween vi rt ual and ar chi t ect ure i s not onl y at t he l evel of t he
t hought. Buil di ng, i t self can be vi rt ual and can r efl ect ot her meani ngs t hat do not
bel ong t o i t s essence. Di sney Worl d i s an i magi nar y worl d cr eat ed by vi rt ual
ar chi t ect ur al el ement s.
Al l sci ences ent er a di ffer enti ati on and met a mor phi s m pr ocess wi t h new medi u m
cr eat ed by cyber space. Ar chi t ect ur e al so ent er s t hi s new pr ocess and as a r esul t of
t hi s, new and di ff er ent appr oaches co me out. Co mput er s have a bi g par adox l i ke
bei ng a t ool f or dr awi ng and a space f or desi gn. I n t hi s new medi um cr eat ed by t he
co mput er, desi gner s have t o go all over t hei r knowl edge about desi gn pr ocess and
t he char act eri sti c of ar chit ect ur al space and i t s limi t s. Co mput er space has i t s own
char act er and t hese charact er s eff ect t he desi gn pr ocess and change it.
Co mput er s do not onl y change t he desi gn pr ocess but al so t he pl ace wher e
ar chi t ect ur e desi gn t akes pl ace. So me of ar chi t ect ur al desi gns like Li qui d
ar chi t ect ur e defi ne t hems el ves i n cyber space and li ve i n i t. They do not fi nd i t
necessar y t o beco me a buil di ng i n r eal worl d. Hyper surf ace ar chi t ect ure has t he
sa me char act eri sti c pr operti es wi t h Li qui d Ar chit ect ur e but i t tri es t o beco me a
buil di ng i n t he physi cal worl d. It accept s i t self as t he ar chi t ect ur e of t he soci et y
cr eat ed by t he cyber space.
Pot enti al s wi t hi n t he vi rt ual cr eat e di ff er enti ati on, t r ansf or mati on and met amor phi s m.
The cyber space whi ch defi nes hi msel f wi t h vi rtual , has di ff er ent pot ential s. These
pot enti al s cause bi g changes i n t he i ndi vi dual lif e and ar chi t ect ur al fi el d and t hey wi ll
conti nue t o change t he indi vi dual lif e and ar chi t ect ur e.
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1. BÖLÜM

1. 1 GĠ RĠ ġ VE ÇALI ġMANI N AMACI

21. yy il eti şi mt eknol ojil eri al anı nda hı zlı geli ş mel eri n yaşandı ğı bi r yüzyıldı r. İl eti şi m
ve

bil gi sayar t eknol ojileri ni n sunduğu

ol anakl ar, t opl umsal yaşa ma ve bi r ey

hayatı na f ar kl ı bi çi ml erde gi r mekt e ve büyük deği şi ml er e neden ol makt adır. Bu
t eknol ojil eri n,

bi r ey hayatı na ve t opl umsal düzene sunduğu ol anakl ar, sadece

yaşa ma beli rli al anl ar da esnekli k ve kol ayl ı k getir mekl e kal ma makt a, ber aberi nde
büyük bi r kar maşa doğur makt adır. Bu yeni düzende kavr a ml ar, gör ünt ül er, anl aml ar,
mesajl ar, bil gil er i çi ce geç mekt e, kar maşı k bağı ntıl arl a bi r bi ri ne bağl anı p birbi rl eri ni n
yeri ni al makt adır. Böyl esi ne kaoti k bi r ort amda özelli kl e gör sel il eti şi m al anı ndaki
geli ş mel er, bi r eyi n al gıla ma şekli nde deği şi ml er yar at makt adır. Özelli kle bi r eyde
dünyayı gör sel ol ar ak al gıl ama i st eği ön pl ana çı k makt adır. Gör sel t eknol oji
ar açl arı nı n sunduğu hayali, sür pri zl erl e dol u, deği şken, r esi mli dünya bi r eyi
sar mal amakt a ve bi r eyi n ür eti mde, t üketi mde, i l eti şi mde en çok kullandı ğı ar aç
ol makt adır. Yar atıl an yeni t eknol ojil er, bi r eyi n hayatı nda ona yar dı m eden ar açl ar
ol makt an çı kı p onun hayat t ar zı nı, düşün me ve i f ade şekli ni belirl eyen unsurl ar
hali ne dönüş mekt edi r.

Fi zi ksel dünya mı zı sar an ve her geçen gün gi der ek daha f azl a vazgeçil mez bi r
par çası

ol an

bu t eknol ojil er kendil eri ni t anı ml amak i çi n sanal

keli mesi ni

kull anmakt adır. Bi r eye sunduğu hayali, deği şken, i maji ner, fi zi ksel ol mayan dünyayı
bu kavr a ml a bi rli kt ei f ade et mekt edi r. Sanal kendi ni yar at an t eknol oji ni n sı nı rl arı ndan
çı k makt a ve fi zi ksel dünya mı za sı z makt adır. Fi zi ksel ol an il e ol mayan ar ası ndaki
sı nırı n gi der ek kırıl dı ğı bu nokt ada, fi zi ksel dünyayı sar an ve onun i çi nde eri yen
sanal ,

üç

boyutl u dünyaya ai t

kavr aml arı n önüne gel er ek

onl arı t ekr ar

t anı ml amakt adır.
Bi l gi sayar t eknol ojil eri il e ort aya çı ktı ğı söyl enil en ve sür ekli geni şl eyen her şeyi i çi ne
al an ve her şeyi t ekr ar t anı ml ayan sanal kavr amı nı t anı ml amak ve onun yar attı ğı
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yeni yapı yı anl amak, bi ze, hayatı mı zı n vazgeçil mez bi r par çası hali ne gel en ve hı zl a
büyüyen bu dünyayı daha i yi anl ama, geli ştir me, onunl a bi r ar ada daha sağl ı klı bi r
yaşa m sür dür me şansı ver ecekti r.
Bi l gi sayar t eknol oji si il e yar atıl an sanal dünyayı anl amaya çal ı ş madan önce sanal
kavr amı nı daha det aylı bi r şekil de t anı ml ama mı z ger eki r. Sanal kavr amı genelli kl e
bil gi sayar t eknol oji si il e özdeşl eştiril mekt e ve onun yar attı ğı bi r kavra m ol ar ak
sunul makt adır. Oysa sanal kavr amı bil gi sayar t eknol ojil eri nden öncesi nde var ol an
bi r kavr amdı r. Fil ozofl ar, mat e mati kçil er, r essaml ar, edebi yat çıl ar sanal üzeri nde
düşün müş ve onu t anı ml amaya ve anl at maya çal ı ş mı şl ar dır. Mat emati kteki sanal
sayıl ar, J RR Tol ki en‟i n yar attı ğı hayali Ort a Dünya, Sal vador Dali‟ nin r esi ml eri
sanal ı n f ar klı sunu ml arı ndan bi r kaçı dır. Sanal ı n her kesi n üzeri nde he mfi ki r ol duğu
net bi r t anı ml aması yokt ur. Far klı bili m dall arı ve düşünürl er sanal ı f ar klı f ar klı
t anı ml amakt adır. Bi z de bu t ez kapsa mı nda
koyacağı z.

Bu t anı mla mal ar

f ar klı sanal t anı ml arı nı ort aya

ve bil gi sayar t eknol oji si

uz manl arını n yaptı ğı

t anı ml amal arı n ı şı ğı nda yar atıl an yeni dünyaya, sanal dünyaya ve onun yapı sı na,
onun i çi ndeki ili şkil er e ve ol uşt ur duğu yeni kült ür el yapı ya bakacağı z.
“ 21 yy. ve onun yar attı ğı t eknol ojil er, belirli bi r al anda bi r eyi n i hti yaçl arı na hi z met
eden bi r ar aç ol makt an çı kı p, büt ün bili mleri n kendi ni t ekr ar t anı ml adı ğı bi r yer
ol muşt ur.” ( Benedi kt, 1994)

Mi marlı k böyl esi ne yeni bi r ort amda kendi ni bu yeni

t eknol ojil erl e ve kül t ür el yapı il e bi rl eştir meye çal ı ş makt adır. Mi marlık kendi ni,
boyutl arı belirli ol mayan, deği şken hayali yeni dünyada f ar klı f ar klı ar ayı şl arl a var
et mek kaygı sı i çi ndedi r. Ki mil eri ne gör e bu kaygılar sadece şekil sel yakl aşı mlar, asl a
sonuç al ı nmayacak çal ış mal ar i ken ki mil eri ne gör e yaşa mı ve mi marlığı f ar klı bi r
nokt adan t ekr ar t anı ml amak i çi n yapıl an özgün, sır a dı şı çalı ş mal ar dır.
Bu bili m kapsa mı nda yapıl an çal ı ş mada sanal ı n, ne de mek ol duğu sanal dünyanı n
genel yapı sı ve str ükt ürü ar aştırıl acak ve mi mar lı kl a ili şki si i r del enecektir. Böyl ece
her şeyl e ili şkili göst erilen, her şeyi kapsayan sanal a genel bi r bakı ş açı sı il e
bakıl acak ve si st emi n genel yapı sı nı ort aya konul acaktır.
Bu çal ı ş mada önceli kl e sanal ı n anl amı ar aştırıl acaktır. Fel sef ecil eri n, sosyol ogl arı n,
ar ayüz t asarı mcıl arı nı n sanal ı nasıl t anı ml adı kl arı ort aya konul acak ve sanal il e
il eti şi mar ası ndaki ili şki i rdel enecektir. Daha sonr a bil gi sayarl ar ve onl arı n birbi rl eri ne
bağl an ması il e ol uşan sanal

uzayı n yapı sı,

özelli kl eri

ve yar attığı

kül t ür

ar aştırıl acaktır. Bu yeni kül t ür el ort amı n bi r eyi, t opl umu, i çi ne al dı ğı veya bünyesi ne
gi r di ği her şeyi nasıl deği ştir di ği ort aya konul acaktır. Son ol ar ak da mi marlı k ve
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sanal kavr amı ar ası ndaki ili şki t artı şıl acak ve dijit al ort amı n

mi marlık al anı nda

yar attı ğı deği şi ml er, ol uştur duğu yeni düşüncel er anl atıl acak ve ir del enecektir.

3

BÖLÜM 2

2. 1 Ġ LETĠ ġĠ M

İl eti şi m, i nsanl ar a veya canl ı varlı kl ar a bi r t akı m si nyall er, i şar etl er veya vücut
har eketl eri il e bil gi akt ar ma ol gusudur. Topl u msal bi r varlı k ol an i nsanoğl u
sür egel en bi r bil gi al ma ve akt ar ma sür eci i çi ndedi r. İl eti şi m, bi r eyi n sahi p ol duğu
bil gi yi, ür ünü, düşünceyi, duyguyu başkal arı na akt ar ma, başkal arı il e payl aş ma
ol gusundan çı kar.

Bu bağl a mda;

bi r eyi n var

ol duğunun,

yaşadı ğı nı n bi r

göst er gesi di r.
Topl ul ukl ar hali nde yaşayan i nsanoğl u f ar klı i l eti şi m şekill eri geli ştir mi şti r. Bu
si st eml er onl arı n daha or gani ze bi r bi çi mde yaşamal arı nı sağl ar ken aynı za manda
sahi p ol dukl arı bil gi yi, ürünü, düşünceyi geli ştir mel eri ne yar dı mcı ol muşt ur.
İl eti şi mde i ki t ar af var dı r. İl eti şi m i çi ndeki t ar aflar bi r ar aya geli r ve bi r bi rl eşi m
sür eci ne gi r erl er. Asl ı nda bu i şl em, bi r bi rl eş me, bi r bi r ar aya geli ş değil kar şılı klı
et kil eşi mdi r. İl eti şi m, karşılı klı ol ar ak ger çekl eşt iril en bi r eyl emdi r.

Col in Cherr y,

“ On Hu man Co mmuni cati on” adl ı ki t abı nda bi r t opl ul uğu, kül t ür el il etişi m i çi nde
ol an i nsanl ar ol ar ak t anı ml a makt adı r. Topl ul uk hali nde yaşayan i nsanl ar yaşa mı n
bazı kur all arı nı payl aşırl ar. Za manl a bu kur allar

onl arı da aşar ak, doğr ul a ma

kur all arı na döner. İl etişi m; doğr ul amanı n, payl aş manı n, kar şılı klı aynı fi ki r de
ol manı n der ecesi ni de göst eri r. İl eti şi m t opl ul uk r uhunu, ort ak bilinci , değer
yar gıl arı nı ol uşt ur an en öne mli unsur dur.
Bi r il eti şi mi n el e manl arı veya üyel eri, di ğerl eri ile i l eti şi mi çi nde ol ur ken bi r ar aya
geli rl er, bi rli kt e çal ı şırl ar ve bi r or gani zasyon veya or gani z ma ol uşt ur url ar. İl eti şi m
i nsanl ar t ar afı ndan gelişti ril en bi r str ükt ür ü ol an kur all ar büt ünüdür. St r ükt ür ün
kur all arı, el emanl arı ve üyel eri deği ş mi ş ol saf a kendi si sabi t kal ır

ve varlı ğı nı

kor ur. Hi çbi r il eti şi m si ste mi yok ol maz. Sadece kull anı m sı klı ğı deği şi r.
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İ nsanı n geli ştir di ği il eti şim si st eml eri ar ası nda en öne mli si konuş ma yet eneği ve
dil di r. Di li n en büyük özelli ği, düşünceyi i f ade et mesi di r. Düşünce dili n yar dı mı i l e
or gani ze ol ur ve geli şi r. Topl u msal , ahl aki , bili msel kur all ar bu düşüncel er üzeri ne
kur ul ur, geli şi r ve deği şi r.
Konuş ma ve di l t ek il eti şi m şekli değil di r. İ nsanl ar, el kol har eketl eri, mi mi kl er
kull anar ak da başkal arına fi ki rl eri ni akt arırl ar. Bi r ey konuşur ken bazen f ar kı nda
ol madan el , yüz , vücut har eketl eri il e bili nçsi z ol ar ak akt ar mak i st emedi ği bil gi yi de
akt arır. İl eti şi m bili nçli ol ar ak yapıl an bi r akti vit e ol duğu gi bi aynı za manda bili nçsi z
bi r akt arı mı da bünyesi nde i çeri r.
İ nsanl ar eşya, mal deği şi mi il e de kar şılı klı bi r et kil eşi mi çi ne gi r erl er. Ti car et bi r
il eti şi m şekli di r. Ti car et, f ar klı t opl ul ukl arı n kar şılı klı il eti şi m i çi ne gi r mesi ne,
kar şılı klı eşya ve bil gi akt arı mı na yar dı mcı ol muşt ur. İl k şehi rl er yoll arın kesi şti ği,
ti car et akti vit esi ni n ol duğu yerl er de kur ul muşt ur. Tari ht e, ti car eti n yoğun ol duğu
şehi rl er e bakıl dı ğı nda

ekono mi k,

kül t ür el

ve sosyal hayatı n, di ğer şehi rl er e

or anl a daha çok geli ştiği gör ül mekt edi r. Tari hte, Yunan şehi rl eri ndeki büyük ve
gör ke mli medeni yetl eri n ol uş ması nda, Ege Deni zi ve onun geti r di ği yoğun ti car et
akti vit esi ni n yeri büyükt ür. Sokakl arı n da dünyanı n her yeri nden, her kül t ür ünden
i nsanl arı n gezi ndi ği bu şehi rl er de, ti cari hayatın yanı sı r a t opl umsal , kül t ür el ve
bili msel hayatt a çok geliş mi şti r. Bu da göst er mekt edi r ki ; yoğun i l eti şi m akti vit esi,
t opl uml arı n geli ş mel erinde, medeni yet sevi yel eri ni n yüksel mesi nde öneml i bi r yer
t ut makt adı r.
Mi marlı k da bi r t ür il etişi m şekli ol ar ak kabul edil ebili ni r. Bi r şehri n mi mari si, o
şehr e il k kez gel en yabancı ya or adaki i nsanl arın yaşa m şekill eri ni, hayat a bakı ş
açıl arı il e il gili hi kayel er anl atır. Şehi r, sadece yabancıl arl a değil kendi saki nl eri il e
de i l eti şi m i çi ndedi r. Bi rey, şehi r deki bazı nokt al ar a, bi nal ar a, yoll ar a, ağaçl ar a,
meydanl ar a, deni ze, nehi r e bi r t akı m anl a ml ar yükl er, Bu anl a ml ar, hem bi r eyi n
şehri daha i yi zi hni nde ol uşt ur mak i çi n yar attı ğı harit ayı t a ma ml ar he m de şehi rl e
kur duğu r uhsal ili şki yi t anı ml ar. Anl a ml ar, bi r ey deği şti kçe, şehi r deği şti kçe deği şi r,
yoğunl aşır, f ar klıl aşır f akat

şehi rl e kur ul an i l eti şi m sür ekli di r.

Bu i l eti şi m,

met r opoll er de yeni bi r boyut kazan mı ştır. Met ropol saki nl eri her t ar aftan i l eti şi m
çe mberl eri il e sarıl mı şl ardı r. Bi nal ar, büyük r ekl am panol arı, ı şı klı t abel al ar bi r eyi n
il gi si ni çek mek , ona bi r şeyl er akt ar mak i çi n var dır. Ama bu yoğun ort amda bi r ey
kar şılı klı bi r et kil eşi mi çine gi r mek yeri ne bakı p geç meyi t er ci h et mekt edir.
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Sanat i nsanl ı k t ari hi ni n başl angı çı ndan beri et ki n ol ar ak kull anıl an i l eti şi m
yoll arı ndan bi ri di r. Sanat çı kendi düşüncel eri ni, duygul arı nı t opl uma eseri vasıt ası
il e akt arır. Bi r ey de eser i al gıl ayan ki şi ol ar ak i l eti şi mdeki , kar şı t ar aftır. Topl u m ve
sanat çı ar ası ndaki ili şki , il eti şi m, sanat çı nı n ömr ü i l e sı nırlı dır.

Sanat eseri il e

t opl um ar ası ndaki il eti şim i se daha uzundur. Her t opl um, sanat eseri ne f ar klı bi r
bakı ş açı sı il e bakar ve değerl endi rir. Bi r il eti şim ar acı ol an sanat eseri ni n, her
t opl uma anl at acağı f ar klı şeyl er var dır ve her t opl u mun ondan f ar klı şeyl er okur.
İl eti şi m, t opl u ml arı n hayatı nı deği şti r en, r enkl endi r en ve ona anl a m kat an bi r
unsur dur. Di l, konuş ma, yazı, mi marl ı k, sanat gi bi gel eneksel il eti şi m ar açl arı na
t el evi zyon, r adyo, t el ef on, bil gi sayar, i nt er net

gi bi yeni t eknol ojil erl e geli şti ril miş

il eti şi m ar açl arı ekl en mi ştir. Yeni il eti şi m t eknol ojil eri yl e, bi r eyi n il eti şi m i çi nde
ol duğu çevr eni n sı nırl arı, il eti şi m kur duğu i nsan pr ofill eri, il eti şi m düzeyl eri ve
şekill eri deği ş mi şti r. Gel eneksel il eti şi m t eknol ojil eri daha sı nırlı bi r t opl ul uğa
hi z met eden t eknol ojil erdi r. Moder n il eti şi mt eknol ojil eri i se daha geni ş bi r al anda
hi z met

ver mekt edi r.

Bazı

t eknol ojil eri n

akti vit e

al anı

i se t ü m dünyayı

kapsa makt adır. İl eti şi me katıl an bi r eyl eri n sayı sı nı n art ması il e il eti şimi n i çeri ği,
yapı sı

deği şkenli k göst er meye başl amakt adır.

Böyl esi ne t opl u bir il eti şi m

ort amı nda bi r ey daha önce kar şıl aş madı ğı bi l gi, yaşa m ve i f ade şekill eri il e
kar şıl aş makt adı r.

Bu da bi r eyi n,

dünyaya bakı ş açı sı nı

deği şti rmekt e ve

geni şl et mekt edi r.
Yeni il eti şi mşekill eri akt arı mı hı zl andır makl a ber aber bi r eyi ve t opl uml arı akt arıl an
şeye; ür üne, düşünceye , bil gi ye ve veri ye daha bağı ml a hal e geti r mi ştir. Bugün,
moder n şehi rl er bu i l eti şi msi st eml eri ol madan bi r haft a yaşaya maz. Col in Cherr y,
il eti şi m t opl uml arı deği şti r di ği ni, köyden kasabaya, kasabadan şehr e, şehi r den
moder n şehr e ve ül keye doğr u ol an geli şi min yol unu, açtı ğı nı söyl er. Yeni
geli ştiril en il eti şi m si ste ml eri il e t ü m dünya koca man bi r köye dönüş müşt ür.
Yar atıl an si st eml erl e her şey bi r bi ri ne bağl anmı ş ve bağı mlı hal e geti ril miştir.
İl eti şi m mühendi sl eri dünyanı n şekli ni ve boyutları nı deği ştir mi ş, onu bil gi sayar
ekr anı nda t ekr ar yar at mı şl ar dır ve bu nokt ada bu si st eml er beli rli bi r al anda
ar acılı k gör evi üstl enen si st eml er ol makt an çı kı p, kendi i şar et si ste ml eri ni ve
kül t ür ünü yar at ar ak, büt ün t opl uml arı n hayatl arını, kül t ürl eri ni deği şti r en bi r unsur
ol muşl ar dır.
“ Sanal ”, il eti şi m t eknol ojil eri ni n en çok kull andı ğı kavr aml ar dan bi ri si dir. Böyl e
ol ması na r ağ men üzer i nde en az düşünül en veya çok net t anı ml a mal ar a
varıl amadı ğı i çi n atl anan bi r kavr amdı r. İl eti şi m t eknol oji si ni n ol uşt ur duğu kül t ürl e
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ber aber üç boyutl u dünya mı za ai t kavr aml arı n önüne geti ril er ek ( uzay, çevr e, kül t ür
.. vb.) yeni anl aml ar ür et en sanal ı n kavr amı nı f ar klı bili mlerl e ili şkil endi r er ek
t artı şacağı z.

2. 2 SANAL

Far klı al anl ar da sanal kavr amı ve t anı mı il e kar şıl aşsak da sanal kavr a mı en
deri nl emesi ne i ncel eyen

bili m dal ı

f el sef edi r.

Sanal , f el sef edeki

en

eski

pr obl eml er den bi ri di r. Fel sef e al anı nda yüzyıll ardı r t artı şıl a gel en sanal kavr a mı ,
il eti şi m ve bil gi sayar t eknol ojil eri ndeki hı zlı geli ş me ve bunl arı n kendil eri ni bu
kavr aml a özdeşl eştir er ek sun ması sonucu, sanal t artı ş mal arı t ekr ar yoğun bi r
bi çi mde günde me gel mi ştir.
Sanal keli mesi san mak fiili nden t ür e mekt edi r. San mak, bi r şeyi n var ol ma veya
ol ma ma i hti mali ni kabul et mekl e bi rli kt e, ol abil eceği ne daha f azl a i nan mak.
Sanıl an, öyl e ol duğu düşünül en. Sanal , ger çekt e yeri ol mayan ve yal nı z zi hi nde
t asarl anan, f ar azi , t ah mi ni ( TDK Tür kçe Sözl ük, 1998).
Yukarı daki t anı ml a mada ol duğu gi bi “ sanal “ genel ol ar ak ger çekt e yeri ol mayan
ve çoğunl ukl a da ger çeği n (r eal ) kar şıtı ol ar ak göst eril mekt edi r. Oysa, f el sef ecil eri n
büyük bi r böl ümü, bi r t ür ger çekli k modu ol an sanal ı n ger çeği n değil, haki ki ni n
( act ual ) kar şıtı ol duğunu söyl erl er.
Sanal il e ger çek ar ası ndaki ili şki yi daha i yi anl a mak i çi n i nsanı n fi zi ksel çevr eyi ,
nasıl al gıl adı ğı na bak mak yar arlı ol acaktır. Dokunar ak, gör er ek, kokl ayar ak veya
f ar klı duyul ar kull anıl ar ak al gıl ananl ar, si ni r si st eml eri yar dı mı il e beyne gönderilir.
Beyi n bu kodl arı gör ünt üye dönüşt ür ür. Daha önceden al gı yol u il e el de etti ği ni,
bil gi bi ri ki mi ne gör e anal i z eder ve i si ml endi rir.
İ nsanoğl u al gıl adı ğı fi ziksel dünyaya ai t el emanl ar i çi n ger çek t anı ml a ması nı
kull an mı ştır. Ger çek; bi r dur u m, bi r nesne veya ni t eli k ol ar ak var ol an; varlı ğı i nkar
edil emeyen, ol gu dur umunda ol andı r. ( TDK Tür kçe Sözl ük, 1998)

Ama ger çek

di ye t anı ml adı ğı nesneni n beli rli dur u ml ar da ve kuvvetl er al tı nda özelli ği ni
deği ştir mesi , bi r eyde, obj eni n duyul arl a anl aşıl amaz ger çeği , yani bir haki ki si
ol duğu düşüncesi ni ol uşt ur muşt ur. Ör neği n; bi r ey, de mi ri ell e şekil verile mez sert
bi r obj e ol ar ak al gıl ar. Oysa de mi r beli rli bi r kuvvet al tı nda şekil deği şti rir. Hatt a
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beli rli bi r ı sı da sı vı hal e dönüşür. Nesnel eri n al gıl anan ger çekli kl eri ni n deği ş mesi ,
düşünürl eri, obj eni n haki ki si ni ar amaya it mişti r.
Ari st o‟ ya

gör e

doğa

bi r eysel

varlı kl ar dan

ol uşur.

Par çal ar a

ayı r ar ak

i ncel eyebil eceği mi z bu varlı kl arı n hepsi bi r öze sahi pti r. Bu öz onl ar a har eketlili k,
dur ağanl ı k ve deği şebilme özelli ği veri r. Bi r şeyi n doğası nda gel en deği şi ml e,
deği şebil me özelli ği açı kl anır. Haki ki ol an obj eni n özüdür. Al gıl anan obj eni n
ger çekli ği di r ve ger çekli k deği şkendi r.
Ne wt on‟ a gör e nesnel er küçük par çacı kl ar dan ol uşur. Bu par çacı kl ar( at oml ar)
nesneni n haki ki si ni ol uşt ur url ar. At o ml ar t a ma men haki ki di r ve beli rli di rl er. At o ml ar
yan yana gel er ek

obj eni n bi r ey t ar afı ndan al gıl anan ger çekli ği ni ol uşt ur ur.

Descart es ve Lebni z de büt ün maddel eri n bi r haki ki si ol duğuna ve bunun da beli rli
ol duğuna i nanı rl ar.
Tari h boyunca fil ozofl ar obj eni n haki si ni n ne ol duğu üzeri ne deği şi k fi ki rl er
ür et sel er de obj eni n bi r haki ki si ol duğu üzeri nde anl aş mı şl ar dır. Obj eni n haki ki si ni
bul mak gi bi bi r düşünceden çı kan fi zi k bili mi ni n, şu an gel di ği nokt ada el ekt r onl arı n
da f ar klı bil eşenl er den meydana gel di ği ni öğr endi ği ni

düşünür sek, obj eni n

haki ki si ni n ar ayı şı bit meyecek gi bi gör ün mekt edi r.
Obj eni n haki ki si ni duygul ar yar dı mı il e al gıl anı r ve “ ger çekli k “ di ye i si ml endi rilir.
Ger çekli k, onu al gıl ayan ki şi ni n al gı özelli kl eri, düşünce si st emi, za man, mekan ve
mekandaki f ar klı bil eşenl er e (ı şı k, ses) gör e deği şi r.
Wat son ger çekli ği dört sı nıf a ayırır ve i ncel er;


Var ol uşsal ger çekli k, al gıl anan dünyanı n ger çekli ği, f eno men ger çekli k
( Exi st anti al r ealiti es, r ealit y of per cei ved worl d, apper ent veya pheno menal
r ealiti es); bu

gör üş duyu msadı kl arı mı zı il kel bir ger çekli k ol ar ak kabul

eder. Akıl, duyu msadı kl arı nı yaşadı ğı çevr eden, t opl umsal yapı dan el de
etti ği al t bil gi ye gör e beli rli bi r t e ma çevr esi nde düzenl eyer ek ger çeği
ol uşt ur ur. Ger çek bi r eysel di r ve deği şkendi r.


Subst r ati v ger çekli k, maddesel ger çekli k ( Subsr ati ve r ealiti es, mat eri al
r ealiti es, ent ati ve r ealiti es); bu gör üşe gör e ger çekli k duyu msal al gıl arda
değil, at o ml ar da ve boşl ukt a bul unur.

Ne wt on nesnel eri duyul ar dan

soyutl ayar ak, ol duğu gi bi al gıl amı ştır. Mutl ak, doğr u ve mat e mati ksel ol an
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ger çekti r. Mar x, Ni et che, ve Fr eud maddesel t e mel li bili nçl e il gil en mi şl er
ve bili ci n altı nı çi z mi şl erdi r.


Nou menal

ger çekli k,

deneyüst ü

ger çekli k( Nou menal

r ealiti es,

i deal

r ealiti es, tr anscendent al r ealiti es); Bu gör üşe gör e ger çek ol an müke mmel
ve öl mez ol andı r.

Ger çek gör üneni n ar kası ndadı r.

Kant

ve Pl ot a

“ nou mena” keli mesi ne zi hi nde ol uşt ur ul an ger çekli k i çi n kull an mı şl ardı r.
Nou menal ger çekli k , gör ünen, açı k ol an f eno men ger çekli ği n kar şı sı ndadı r.
Ondan daha üst ündür, i deal ol andır. Kant‟ a gör e bu ger çekli k akıl, di ne
gör e bu t anrı dır.


Esas ger çekli kl er ( Essenti al r ealiti es) ; her şey ol duğu gi bi ger çekti r. Bi r
heykel ger çek bi r i nsan değil di r a ma ger çek bi r heykel di r. Esas ger çeklikl er
genelli kl e pr of esyonell er t ar afı ndan t anı ml an makt adır.

Bi r i nsanı n bi r

bi yol og i çi n t anı mı bi r psi ki yatri st veya fi zi kçi i çi n f ar klı dır.

Bu ger çekli k

genelli kl e kur all arl a ol uşt ur ul ur.
Paul Vi rili o gör e, ger çek hi çbi r za man veril mez, o t opl umsal geli ş mel erl e kazanılır
ve ür etilir. Haki ki ni n kar şıtı ol an sanal , ger çeği n f ar klı bi r kat manı dır. Var ol anı
a ma so mut ol mayanı t anı ml ar.
Sanal a, ger çeği n kar şıtı ol ar ak bakıl acağı na, bi r gi zil güç veya kuvvet ol ar ak
bakıl abilir. Bu gi zil güç ya da kuvvet, bi r den ortaya çı kı p, et ki n dur u ma geçebilir.
Sanal , fi zi ksel ol madan et ki n bi r bi çi mde, a ma bi çi mdı şı/ bi çi msel ol mayan bi r
eyl emde bul unabil me ol anağı dır. Sanallı k, özde ger çekl eş mi ş ol anı n her t ürl ü
veril miş, açı kl an mı ş ve başarıl mı ş gi zil gücüdür( Rocker, 1998).
Fel sef ecil er çoğunl ukl a sanal ı, bi r gi zil güç, pot ansi yel , deği şi mi, f arkl ıl aş mayı
yar at an güç ol ar ak t anı ml a makt adı rl ar. Sanal keli mesi ni n İ ngili zce kar şılı ğı na
baktı ğı mı zda bu t anı mla manı n ner eden gel di ği ni daha i yi anl ı yor uz. Sanal ı n
İ ngili zce kar şılı ğı, “ vi rt ual ” sözcüğüdür. Vi rt ual , pot ansi yel ( pot enti al ) veya kuvvet
anl a mı na gel en “ vi rt us” keli mesi nden gel mekt edi r.
Ber gson‟ a gör e sanal , şu an bi zi ml e ber aber ol an geç mi şi n güçl eridi r. Henüz
haki kil eş mi ş, hatırl adı ğı mı z veya f ar kı na var dı ğı mı z şeyl eri n açılı mıdı r. Sanal
gi r dil eri n

ve kaynakl arı n t a m ol ar ak ort aya konul a mayan kuvvet l eri n

ve

pot ansi yell eri n ar ası nda yer al ır. Böyl e bi r çokl uk asl a f ar klı el emanl ar kü mesi ne ,
kapal ı bi r si st emi n par çal arı na veya or gani k bi r büt üne i ndi r gene mez.
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Pr oust‟ a gör e sanal , haki ki si ol mayan ger çek, soyut u ol mayan fi ki r di r. Her obj e
sanal i mgeyi barı ndır an bi r çi fttir. Far klılı k ve t ekr arl ama sanall ı kt a, haki kil eşti r me
har eketi di r. Yanl ı ş yakl aşı m i se ger çekl eşti r meni n bi r sı nırl andı r ma ol duğunun
düşünül mesi di r.
Sanallı k, bi r soyutl ama, genell eme veya öncül bir dur u m değil di r. Özel den genel
göt ür mez. Ol asılı kl arı artırır, henüz açı kl an mamı ş t ekni kl eri har eket e geçi ri r ve
onl arı kesi n ol mayan bi r pl an düzl emi nde bir ar aya geti rir. Sanal ın i çi nde
barı ndır dı ğı

pot ansi yeller

ve kuvvetl er ki ; bunl ar veril er den, f or ml ar dan,

str ükt ürl er den ve düşünce ol asılı kl arı ndan f ar klıdı rl ar. Bi r eyi et kil eyer ek, bi r büt ün
ol ar ak asl a el de ede meyeceği

or gani zasyonl ar üzeri nde ayrı ntılı bi r bi çi mde

çal ı ş ması nı sağl arl ar. Sanal daha i yi anl amak, kavr a mak, yeni den ür et mek i çi n
yapıl an bi r zi hi nsel gezi dir. ( Raj ch man and Vi rli o , 1998).
Yukarı da i f ade etti ği miz gi bi sanal , f el sef ede t artı şıl an en eski konul ardan bi ri di r.
Ari st otl e, Lei bni z ve Ber gsondan

uzun bi r sür e sonr a Del euze sanal üzeri ne

çal ı ş mı ş ve bu t artı ş mayı yeni bi r yöne kaydır mı ştır.
Del euze ve Guatt ari‟ ye gör e; sanal , yeni pot ansi yel ger çekli kl eri n çı k ması nda yer
al an bi r ger çekli k modudur. Ger çekli k deği şkendi r ve deği şkenli k sadece soyut
moddadı r. Haki ki i se somut moddadı r. Sanallı k, haki ki yi aş makt adır çünkü haki ki
obj eni n ne i çer di ği, ne ol duğudur. Oysa sanal

bi r dur u mdan di ğer bi r dur u ma

geçi ş, bi r f ar klıl aş madı r. Sanal , ger çeğe yakl aş manı n yoll arı ndan bi ri di r.
Del euze „ a gör e,

ol ası

şeyl er,

ger çek ol anl arı n kar şıtı dır.

Ol ası

şeyl er

ger çekl eşti r me sür eci nden geçerl er. Ancak, sanal şeyl er, ger çek şeyl eri n kar şıtı
değil di rl er. Zat en kendi i çi nde t a ma men ger çekti rl er. Sanal
kar akt eri sti kl eri,

nesnel

ol ar ak

ger çekl eşt ir mek

değil,

şeyl eri n sür eç
i mgesel

ol ar ak

ger çekl eşti r mekti r. Ol ası şeyl er bi r ger çekli k üzeri ne ür etilirl er. Bi r şekil de daha
önceden var ol muşl ar gi bi,

bi r nesne i l e t e msil edilirl er. Ancak sanal şeyl eri n

i mgesel ol ar ak ger çekl eşti ril mesi , f ar klılı kl ar, ayrılı kl ar ve f ar klıl aş ma i l e sür eçl eşi r.
Bu şekil de bi r ger çekl eşti r me , özde ki mli k ve bi r sür eç ol ar ak da t emsill e ili şkili
değil di r.
Sanallı k f ar klı

ol asılı kları büt ün kar maşı klı ğı il e daha önceden kur ul muş bi r

kur all ar si st emi ne ger ek duy madan bi r ar ada t ut an bi r kont eyni r dır. Bu nokt ada
sanal ı n, en genel anl a mda, düşsel , si hi rli bir ort amda sı nırl ar dan kurt ul ar ak
ür et mek ol duğunu söyl emek yanl ı ş ol maz kanı sındayı m.
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mekanı n dı şı na çı k ma ve dı şar dan bak ma özgürl üğü veri r artı k

Sanal , bi r eye

ger çekli k, haki ki ni n al gı sı ndan sı yrılı p özgür ce dol aş makt a ve ür et mekt edi r ve
böyl ece kendi ger çeği ne daha f azl a yakl aş makt adı r.
Haki kili k asl a sanal bi r kuvveti n gör ünt üsünde meydana gel mez. Sanallı k bi r eyi n
sür ekli ol ar ak deneyi mledi ği , gör mek i çi n uğr aştı ğı

bi r şeydi r.

önceden kar şıl aş madı ğı veya nasıl cevap ver eceği ni bil medi ği

Sanallı k bi r eyi
sor ul arl a kar şı

kar şı ya geti rir ve bu cevapl arı bul ması i çi n f ar kl ı ko mbi nasyonl ar yar atır.
Düş kur mak, düşün mek, r üya gör mek sanal ın ort aya çı k mak i çi n kull andı ğı
yönt e ml er den bazıl arı dır. Al gıl anan ger çekli kl er, bu yönt e ml erl e yeni bi r düzl e mde
har eket e geçerl er, var ol an kabukl arı nı, sı nırl arını kırı p f ar klı şekill er de kendil eri ni
t ekr ar t anı ml ar .
Di l , obj eni n haki ki si il e kur duğu muz i l eti şi m ol arak doğ makt adır. Dil, obj eni n kendi
haki ki si üzeri ne bi zi mal gı veya sanal ger çekli ği mi zi gi ydi rir. İ nsan al gıl adı ğı za man
“ haki ki ol an” i nsanı n al gı si st eml eri ni n sı nırları i çi nde t ekr ar t anı ml anı r. Bu
t anı ml a ma al gı sal ger çekli k ol uşt ur ur. Al gıl anan ger çekli k f ar klıl aştırılı p t ekr ar
yar atılır. Bu deği şi msanal moddadı r. Ol uşt ur ul an şey dil yar dı mı yl a met ne, ür üne
dönüşt üğü za man f ar klı bi r nesne hali ne gel mi ş ve haki kili k kazan mı ş ol ur. Sanal
her za man bi r haki ki ye dönüş me eğili mi ndedi r.
Sanal

kavr a mı nı n

göst er mekt edi r. Far klı

t anı mı,

sanalı n

bi li m dall arı

kendi si

gi bi

f ar klıl aşma

ve bili m ada ml arı sanal kavr a mı nı

kendil eri nce t anı ml a makt adı rl ar.
İ nsanı n ür etti ği büt ün si st e ml eri ür eti m ve t üketim ar ası ndaki çi zgi ye yerl eşti r mek
mü mk ündür. Tüket mek i çi n ür et en i nsan, ür eti mi ve t üketi mi hı zlı, düzenli, i yi bi r
şekil de yap mak i çi n f arkl ı il eti şi m si st eml eri gel i ştir mişti r. Dil, yazı, yollar, pazar
yerl eri,

şehi rl er, t el ef on, t el evi zyon, i nt er net

ve daha sayıl abil ecek

bi r çok

si st emi n var ol uş a maçl arı ndan, bi ri de ür eti m ve t üketi m ar ası ndaki ilişki yi daha
düzenli ve hı zlı kıl maktır.
İ nsanl ı k t ari hi ni şekill endi r en ür eti m ve t üketim i li şki si Baudrill ar d‟ a gör e son
yüzyıl da deği ş mi ştir. Daha önce nesne sal t kendi si i çi n t üketilirken, şi mdi l er de
t üketil en şey

sadece nesne değil, bi r t akı m gr upl ar t ar afı ndan ona yükl enen

i şar etl er di r. Tüketil en şey,

nesneni n kendi si kadar ona yükl enen i şar etl er

si st emi di r.

11

Tüketil en nesneni n, ür eti m sür eci ve ür et en ki tl e il e ili şki si kesil er ek, nesneni n
haki ki si ni n yanı na bazı sanal ger çekli kl er, i majlar, i şar etl er, ekl ener ek t üketi ci ni n
önüne sunul muşt ur. Tüketi ci nesneni n kendi si kadar sanal

ger çekli ği ni de

t üket mekt edi r. Bazı dur u ml ar da sanal ger çekli ği n t üketi mi nesneni n gerçekli ği ni n
önüne geç mekt edi r. Sanal ger çekli ği n, obj eni n ger çekli ği ni n önüne geç mesi
il eti şi m ve bi l gi ağı nı n geli ş mesi il e hı z kazanmı ştır. Şekill enen yeni ür eti m ve
t üketi m i li şki si nde bil gi , i şar et si st eml eri ve kodl ar öne mli unsurl ar

hal i ne

dönüş müşt ür. Sanal gerçekli k, fi zi ksel ger çeklik hali ne dönüş müş ve t üketi ci ye
sunul an ger çekli k ol muşt ur.
Sanal ı n fi zi ksel ger çekliği n önüne geç mesi , yani sanal ol anı n kendi ni ger çek ol anı n
yeri ne

koy ması,

sanal ı n

baskı nl ı ğı,

hi perger çekli k

( hyperr ealit y)

ol ar ak

t anı ml an makt adı r. Baudrill ar d‟ a gör e, geç kapi tali st koşull arı n ol uşt ur duğu yeni
dünyada, artı k ger çekli k ve onun ol uşt ur duğu i lişkil er mü mkün değil di r. Ger çekli k
yeri ni

sanal a bı r ak mı ştır ve sanallı k,

gi zli pol iti k bi r oyunun i nceli kl eri ni

si mgel e meye başl amı ştır. Ancak sanal , güçl ü ve i deal ol anı n yansı ması değil di r;
t am t er si ne sanal , gücü/ güç ili şkil eri ni n çağrı ştır an, sosyal ve politi k pr ogr a ml arı
sayı sı z kez yeni den ür et ebil en ve hi per ger çekli kl e yönetil en ( yönl endi ril en) bi r
“şey” di r. Hi per ger çekli ği n et ki si il e , nesneyl e ört üşük “i mgeyi ” il et ecek ort a m ,
kaybol maya yüz t ut muşt ur ve sanal

ol an kendi si ni, ger çek ol anı n yeri ne

koy muşt ur. ( Sar gı n, 2002)
Baudrill ar d sanal ger çekli ğe f ar klı bi r bakı ş açı sı ndan bakı p, onu yeni ür eti m ve
t üketi m zi nci ri i çi ne yer l eşti rir. Baudrill ar d‟ a gör e sanal ,

bu yüzyılı n yar attı ğı,

saht e bi r ger çekli k i f adesi di r, i şar etl er ve model l erl e t asarl anan bi r dur uşt ur. Buna
kar şılı k, Paul Vi rili o sanal ı n bi r gi bi gör ün me dur umu ol madı ğı nı, pot ansi yel i çer en
bi r ger çekli k ol duğunu söyl er. Dol ayı sı il e si mül asyon ger ekli değil di r a ma sanal
ger çekli k kendi ni si mül asyonl a bi rl eşti r mişti r ve onunl a sun makt adı r. Bu da ger çek
il e

sanal

ar ası ndaki

i li şki yi

maskel emekt edi r

( htt p:// www. ct heor y. net/ a-

cyber war _god. ht ml,).
Sanal , kendi i çi nde pot ansi yel bi r ür eti m akti vit esi barı ndırır. Ama bu yüzyıl da
Baudrill ar d‟ı n bakı ş açı sı il e sanal kendi ni i majl arl a ve i l eti şi m el e manl arı il e
bi rl eşer ek t üketi me yar dı mcı bi r unsur hali ne dönüş müşt ür.

Bazı sosyol ogl ar

bi r eye sunul an sanal i majl arı n bi r eyi n hayal dünyası nı dar al ttı ğı nı ve sı nı rl adı ğı nı
söyl emekt edi r. Ger çeği n yeri ni al an i majl ar, ür eti me hi z met eden sanal ı n yol unu
kes mekt e ve sı nırl amakt adı r.
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Paul Vi rili o bu dur u mu şu şekil de i f ade eder, oku ma hayal gücünü geli ştir en, i maj
yar at ma kapasi t esi ni ayakt a t ut an en öne mli kat ali zör dür. Ki t ap okur ken, bi r
beti ml e meden yol a çı kar ken, akl ı mı zda bi r peyzaj canl anır. Di ğer bir deyi şl e,
düşünsel i maj ür etilir. Hal buki , aynı peyzaj ı bi r f ot oğr aft a ve bi r fil mde gör ünce,
hazı r i maj ı kabul edilir. Bu ör nek, i maj uygarlı ğı nı n i nsanı n hayal dünyası nı yok
et mesi ni, basi t bi r şekilde anl at makt adır. Okuyup yaz maya deva m et mezseni z,
yeni t eknol ojil er si zi n ve uygarlı ğı nı zı n sonu ol acaktır. Ancak okuyar ak, yazar ak
ve

düşüner ek

gel ecekt eki

t eknol ojil er e

ege men

ol abilirsi ni z.

( Nedi m ve

Tati ana, 1998)
Sanal kavr a mı nı, f el sef ecil er ve sosyol ogl ar yukar da ort aya koyduğu muz şekill er de
t anı ml ar ken, ar ayüz t asarı mcıl arı, sanal ı; bilgi sayar ve kabl ol ar ar acılı ğı il e
yar atıl mı ş üç boyutl u dünyanı n si mül asyonu ol arak kabul et mekt edi r.
El ektr oni k ort amda sunul an şeyi n haki ki si yokt ur, sadece gör ünen bir gör ünt ü
var dır. Dijit al ort amda büt ün şeyl er 1 ve 0 ol ar ak t anı ml an mı ştır. Bu bi zi m
bil di ği mi z anl a mda bi r ve sıfır sayıl arı ndan ol uşan bi r meti n değil el ekt ri ği n bi r
düzenekt en geç mesi ile o düzenekt e ol uşan har ekettir. Bu har eket , dijit al dili
meydana geti r mekt edi r. Bu nokt ada, ar ayüzl er; di jit al dili bi r eyi n anl ayabil eceği
dil e, bi r eyi n kendi al gıl arı na gör e yar attı ğı veri yi, dijit al dil e çevi r en bi r çevi r men
gör evi ndedi r. Bur adaki sanallı k, haki ki si ol mayan i li şkil eri n, nesnel eri n di jit al bi r
dill e yar atıl ması ve bi r ekr an vasıt ası il e kull anı cıya sunul ması dır.
Bi l gi sayar ekr anı bi r eyi n sanal ol anı al gıl adı ğı, t anı ml adı ğı, yar attı ğı ve sunduğu
bi r yer di r. Bu t ür ür etiml er çoğunl ukl a maddesel bi r ger çekli ğe dayan mayan ve
nesneye dönüş me eğilimi ol mayan ür eti ml er di r. Daha sonr aki böl ü ml er de daha
det ayl ı bi r şekil de t artı şacağı mı z gi bi sanal ol an yavaş yavaş zi hi nde ol uşt ur ul an,
i mgel erl e anl atıl an ol makt an çı kı p, ekr anda yar atıl ana ve or ada sunul ana
dönüş mekt edi r. Artı k, sanal ı n yeni ür eti m yeri sadece zi hi n değil di r. Bi l gi sayar
ekr anı ve onu yar attı ğı dünya da sanal ı n mekanı dı r.
Sanal ort aml ar, geli şen i l eti şi m t eknol ojil eri yar dı mı il e geli ştiril mekt e ve daha
yaygı n bi r ki tl e t ar afı ndan kull anıl makt adır. Bu dur u m, genelli kl e bi r yanl ı ş
anl a maya

neden

ol makt a

ve

sanal

kavr a mı

el ektr oni k

ort a ml a

özdeşl eşti ril mekt edi r. Sanal kavr a mı ve sanal ort aml ar edebi yatt a, mat e mati kt e,
r esi mde, mi mari de ve daha bi r çok dal da zat en var ol an bi r kavr a ml ar dır. Tol ki en‟i n
yar attı ğı Ort a Dünya Kül t ür ü, Sal vador Dal i‟ni n r üyal arı nı anl attı ğı r esi ml eri,
mat e mati kt eki sanal sayıl ar ve sanal uzaya yer l eşti ril en nokt al arı n ger çek dünya
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il e ili şkil eri i ncel eyen bağı ntıl ar, mi marl arı n yar attı kl arı üt opi k şehi rl er, bi nal ar.
Büt ün bunl ar sanal ı n f arklı dall ar daki yansı mal arı dır. Soyut ür eti m sür eci ni n bi r
par çası ol an sanal , zat en f ar klı bili mi l e dall arı et kil eşi m i çi ndedi r. Bu et kil eşi m
dijit al ort am ve onun sunduğu ol anakl arl a yeni bi r boyut kazan mı ştır.

2. 3 Ġ LETĠ ġĠ M VE SANAL ARASI NDAKĠ Ġ LĠ ġKĠ

İl eti şi mi anl atırken, i nsanı n t opl umsal bi r varl ı k ol duğundan ve sür ekli ol ar ak
çevr esi ndeki dünya il e ileti şi mi çi nde ol duğundan bahset mi şti k. Sanal da bu i l eti şi m
çe mberi i çi ndedi r. Kar şılıkl ı il eti şi mve et kil eşi myol u il e el de edil en, sanal yar dı mı il e
yeni bi r boyut kazanır, f ar klıl aşır ve deği şi r. Sanal vasıt ası il e ür etil en her şey,
haki kil eş me eğili mindedi r. Ancak böyl ece, ür etil en nesne, düşünce, kur gu başkal arı
il e il eti şi me

gi r ebil mekt e

ve

özgünl üğünü,

f ar klılı ğı nı

göst er ebilmekt e

ve

çoğal makt adır. İl eti şi m, sanal a kendi ni sun mak, payl aşıl mak ve çoğal mak i çi n
ol anak ver mekt edi r.
Del euze, haki ki ol anı n, sanal ol anı n bil di r gesi ve et ki si ol duğunu f akat, asl a
t ama men sanal ol anı göst er e meyeceği ni veya büt ün sanal i mal arı n hi çbi r za man
büt ün ol ar ak canl andı rıla mayacağı nı söyl er. Sanal , sanal ol ar ak kal dı ğı sür ece,
başkal arı il e il eti şi me giremez, al gıl an ması i çi n haki kil eş mesi ger eki r. Fakat bu
asl a büt ün ol ar ak ger çekl eş mez. Sanal ı n haki kileş mesi bi r i ndi r ge medi r. Dol ayı sı
il e sanal sadece i ndi r gener ek il eti şi m ve et kil eşi m sür eci ne gi r er.
Sanal el de edil miş, sahi p ol un muş ol ana ( bil gi ye) bi r pot ansi yel kazandı rır, onu bi r
f ar klıl aş ma ve deği şi m sür eci ne sokar. Dol ayı sı il e sanal , ür eti m sür eci ni n bi r
par çası ol ar ak ort aya çı kar ve ür eti m sür eci ne pot ansi yel , gi zil güç kat ar. Bu güç,
sür eci n sonundaki ür ünü di ğerl eri nden f ar klı ve özgün kıl ar. Edebi yat, r esi m, bi li m,
mi marlı k gi bi ür eti m sür eçl eri, sanal ı n kendi ni ort aya koyduğu mekanl arı dır. Sanal
t ar afı ndan şekill endi ril en ür ün, başkal arı il e ileti şi m i çi ne gi r er ek hem kendi ni
göst er mekt e he m de başkal arı nı n ür eti m sür eçl eri i çi n alt ze mi n ol uşt ur makt adır.
Baudrill ar d‟ı n di kkat çekti ği sanal , kendi ni si mül asyonl a bi rl eştir mi ştir ve onunl a
sun makt adır. Ür eti m sür eci ni n bi r par çası değil, t üketi m sür eci ni n bir par çası
ol muşt ur. Kendi ni i majl arl a ve il eti şi m el emanl arı i l e bi rl eşer ek t üketi me yar dı mcı bi r
unsur hali ne dönüş müşt ür. Bur ada pot ansi yel bi r ür eti m değil, pot ansi yel bi r sunuş
söz konusudur.
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Bi l gi sayar t eknol oji si, sanal a haki kil eş meden başkal arı il eti şi me gi r ebilme ol anağı
sağl a mı ştır. Dijit al ort am, sanal ı n, kendi ni ortaya koyabil mesi i çi n veri mli bi r
al andı r.

Bu

ort amda

ür etil en

bil gi,

haki kil eş meden,

maddesel l eş meden,

Del l euzu‟ un i f ade etti ği gi bi i mgesel ol ar ak başkal arı il e il eti şi me geçebil mekt edi r.
Bu da sanal a daha hı zlı ür e me ol anağı sağl a makt adır. İl eti şi mt eknol ojil eri bil gi yi
hı zlı bi r şekil de dağıt arak veya her kesi n ul aşabil eceği bi r şekil de düzenl eyer ek
aynı za manda daha hı zlı t üketil mesi ne de neden ol makt adırl ar.
Di jit al ort amı n sanal a nasıl bi r al an sağl adı ğı, bunun sanal ı n ür eti m ve t üketi m
sür eci ni nasıl et kil edi ği ve bu deği şi mi ni n gel eneksel f or matl arı nasıl deği ştir di ği
daha det ayl ı bi r bi çi mde sonr aki böl üml er de ort aya konul acaktır. Fakat şunu
ekl emek ger eki r ki ; bi l gi sayar ve i l eti şi m t eknol ojil eri ni n ol anakl arı, sanal a,
kendi si ni ür et mesi ve sun ması i çi n veri mli bi r al an sağl a mı ştır. Bu sebept en öt ür ü
bi r

çok

ki şi

bu

t eknol ojil erl e

yar atıl an

adl andı r makt adır.
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dünyayı,

sanal

ort am

ol ar ak

3. BÖLÜM

3. 1.

SANAL UZAY VE ÖZELLĠ KLERĠ

Bi r önceki böl ümde ort aya koyduğu muz gi bi soyut bi r mod ol an sanal ı, f ar kl ı bili m
dall arı

( bili m, edebi yat, müzi k, r esi m) il e ilişkil endi r mek, sanal il e bu dal l ar

ar ası ndaki il eti şi mi anl atmak mü mkündür. Fakat bi z bu böl ümde, özellikl erl e son
yıll ar da kendi ni sanal kavr amı il e bi rl eştiri p sunan bil gi sayarl arı n

bi r bi rl eri ne

bağl an ması il e ol uşan sanal uzaydan ve özelli kl erinden bahsedeceği z.

3. 1. 1. SANAL UZAY
Bugün bi r ey hayatı nı n her aşa ması nda yer al an

bil gi sayar t eknol ojil eri, yeni

geli ş meye

yapan

başl adı ğı

kull anıl makt aydı.

döne ml er de,

Maki ne

gi bi

hesapl ama

t asarl anan

devri mi nden sonr a ortaya çı kan

bu

maki nel eri

maki nel er

ol ar ak

döne m bil gi sayarl arı,

sanayi

i nsanl ar a benzet er ek

geli ştir en

düşünceni n ür ünl eri di r. Daha sonr aki döne ml erde, bil gi sayar t eknol ojil eri al anı nda
yapıl an çalı ş mal ar da, bilgi sayarl ar i nsanl ar a benzetil mek yeri ne i nsanı i çine al an, üç
boyutl u dünyaya benzetil meye başl amı ştır. Bu bakı ş açı sı bil gi sayar t eknol oji si nde
yeni bi r döne mi n başl aması na neden ol du.
1968 yılı nda Doug Engel bart “ bil gi uzayı ” kavr a mı il e moder n ar ayüzün ana
şe ması nı ort aya koy muşt ur. Ar ayüz t eknol oji si i çin bi r çok anaht ar bil eşen i çer en bu
çal ı ş manı n en öne mli nokt ası “ bit mappi ng” dır. Bil gi sayar ekr anı ndaki her pi kseli
bil gi sayar hafı zası ndaki

bi r par çaya, bi r bit e t ayi n eden bu si st em,

bu gün

kull andı ğı mı z bil gi sayar t eknol ojil eri ni n ana i skel eti ni ol uşt ur makt adır. Pi ksel beyaz
i se değeri bi r bit e, pi ksel si yaha yakl aştı kça değeri sıfır a eşitl enmekt edi r. Böyl ece
bil gi sayar ekr anı nda i ki boyutl u bi r uzay t anı ml an mı ştır. Bu t eknol oji sayesi nde
bil gi ni n bil gi sayarı n i çinde he m fi zi ksel

hem de gör sel

yeri t ayi n edil miştir.

Bi t mappi ng t eknol oji si bil gi yi uzayda yer kapl ayan bi r nesne hali ne dönüşt ür ür ken
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aynı zamanda bi r eyi n bil gi sayarı kull anma ve onunl a hayal et me şekli ni de
deği ştir miştir.
Engel bart, bil gi sayarı, bi r eyi n vücudunun bi r par çası ol ar ak değil, i çi nde yaşanacak,
keşf edil ecek bi r uzay, çevr e ol ar ak t asarl amı ştır. Al an Kay‟ ı n geli ştirdi ği deskt op
t eknol oji si il e bil gi sayar ekr anı bi r masaya ve onun üzeri ndeki kağıtl ar a, çal ı ş ma
düzl emi ne benzetil miştir. Bir bi ri üzeri ne açıl an pencer el er( kağıtl ar, çalış mal ar) i ki
boyutl u bil gi uzayı na derinli k veril mesi ni , i çi ne gi rilebilir bi r uzay hali ne dönüş mesi ne
yar dı mcı ol muşt ur. Bu nokt ada şunun altı nı çi z meli yi z ki; kull anı cı il e bil gi uyu munu
sağl ayan deskt op bi r t eknol oji ür ünü ol duğu kadar bi r bil gi sayar kült ür ü yar at mı ştır.
Bunl ar a ekl enen f ar e ( mouse) il e kull anı cı üç boyutl u dünyaya uzakt an bak makt an
kurt ul up, onun i çi ne gi rme ve onunl a daha yakı n ili şki kur ma şansı nı el de et mi ştir.
Kul l anı cı nı n, bu uzayı t anı ml aması na yar dı mcı ol mak ve uzayda kaybol ması nı
engell emek i çi n
geli ştiril miştir.

Machi nt osh,

Böyl ece

W
i ndows,

bil gi sayar,

Li nux

gi bi

aslı nda bil gi sayar

f ar klı i şl eti m si st eml eri
ekr anı

i çi nde

gezil en,

t anı ml anan, yar atıl an bi r uzay hali ne dönüş müşt ür.
Bi l gi sayar kull anı m kül t ürünün geli ş mesi il e bi rli kt e daha f ar klı t opl uml ar a ai t kült ürl er
( aslı nda f ar klı bi r eyl er e ai t düşüncel er demek daha doğr u bi r if ade ol acaktır, çünkü
yar atıl anl ar ki şi sel di r veya kur umsal dır ve bi r eyi n veya kur umun düşüncel eri ni ve
özelli kl eri ni i çer mekt edi r)

bil gi

uzayı na akt arıl maya başl andı.

Bil gi

uzayı nı n

yar atıl ması ndan ve t anı ml an ması ndan sonr aki adı mda bi r eye, bi r t el efon kabl osu
ar acılı il e kendi uzayı nı veya başkal arı na ait bil gi uzayl arı nı belirli bi r or anda
payl aş ma ol anağı sağl andı. Böyl ece, bi r bi ri ne bağl anan kabl ol ar il e bi r çok bil gi ni n
düzensi z bi r şekil de, her hangi bi r kur al a bağl ı ol maksı zı n ort alı kt a gezi ndi ği bi r
“ SANAL UZAY” doğdu.
Mi cheal Benedi kt ( 1994) sanal uzayı şu şeki l de t anı ml amakt adır. Sanal uzay;
bil gi sayarl ar ve il eti şi m hatl arı t ar afı ndan yaratıl mı ş ve sür dür ül mekt e ol an bu
dünyaya par al el yeni bi r dünyadır. Gl obal bil gi tr afi ği ni n, şifr el eri n, göst er gel eri n,
öl çü ml eri n, f ar klı i nsanl arı n yer al dı ğı bi r dünyadı r. Dünya yüzeyi üzeri nde hi çbi r
za man gör ün meyen ses, gör ünt ü ve var ol uşl arı n yer al dı ğı muazza m el ektr oni k
gecedi r.
Bi l gi ür et mek, sı nıfl andırmak hı zlı bi r şekil de il etmek konsepti üzeri ne kur ul an sanal
uzay deva mlı büyüyen, geli şen, deği şen düzensi z yapı sı ve kull anı cıl arı il e kendi
kül t ür ünü,

sanal

kült ürü yar at mı ştır.

Önceli kle sanal

uzay ve özelli kl eri nden

bahsedeceği z daha sonra gi der ek geli şen, belir gi nl eşen sanal kült ür ü ar aştıracağı z.
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3. 1. 2 SANAL UZAYI N ÖZELLĠ KLERĠ
Sanal uzay, üç boyutl u dünyaya par al el ol ar ak dijit al ort amda il eti şi m hatl arı yar dı mı
il e ol uşt ur ul an bi r bil gi uzayı dır. İl k ol ar ak, fi zi k al anı ndaki bil gil eri payl aş mak i çi n
kur ul an sanal

uzay, bugün her t ürl ü bil gi ni n ür etil di ği, sakl andı ğı, t üketil di ği,

akt arıl dı ğı, t artı şıl dı ğı bi r uzay hali ne gel mi ştir.
Sanal uzay, ar ayüzl er den ol uşan bi r uzaydır. Sanal uzaya gi r mek, bil gi yi ür et mek,
bil gi ye ul aş mak, bil gi yi il et mek i çi n ar ayüzl eri kull anmak ger eki r. Ar ayüzl er, kendi
i çi nde si st emati k kur all arı ol an f akat belirli bir or anda deği şi me, f ar klıl aş maya i zi n
ver en sanal uzay bil eşenl eri di r. Ar ayüzl er he m sanal uzayı yar atırl ar hem de bi r eyi n
sanal uzayda il erl emesi içi n ger ekli yoll arı açarl ar. Bil gi sayar uz manl arı genelli kl e bu
uzayı n bil eşenl eri ni t asarl ar ken fi zi ksel

dünyayı t anı ml ayan ve onu dahi i yi

anl ama mı za yar dı mcı ol an mi mari, sanat, edebi yat gi bi dall ar dan al dı kları bil gil eri
kull anmakt adırl ar.
Sanal uzaydaki

mekanl ar, ar ayüzl er ( pr ogr aml ar) ve il eti şi m hatl arı tar afı ndan

yar atıl makt adır. Bir ey, bi r pr ogr amı bil gi sayarı na yükl edi ği zaman bu mekanı el de
eder. Onu i çi nde gez me ve onu kull anma hakkı kazanır. Ar ayüzl eri n kendileri ne özgü
kur all arı var dır. Bir ey bu mekanı kull anabil mesi içi n bu kur all arı bil mesi ve kur all ar
ar ası ndaki mantı ksal ilişkil eri kur ması ger eki r. Sanal uzayda ul aşıl an her nokt a,
kull anı cı nı n, sabit kur all arı belirli bi r amaç doğr ultusunda mantı ksal ili şkiler kur ar ak
var dı ğı sonuçt ur. Bu deği şken uzay i çi nde bi r ey mantı ksal ili şkil er kurar ak kendi
bi l gi mi mari si ni t anı ml ar. Her t anı mayl a si ber uzayda ot o mati k ol ar ak deği şi r
dol aysı il e kodun bil gi mi mari si de deği şi r.
Sanal uzay dijit al ort amda ar ayüzl erl e yar atıl mış bi r bil gi evr eni di r. İ nsanı n fi zi ksel
dünyası na benzetil meye çalı şıl an bu uzay, i nsanı kapsar. Fakat bi r eyi n bu uzaya
gi r ebil mesi , onun bi r parçası ol abil mesi i çi n bi r bil gi ye, koda dönüş mesi ger eki r.
Bi r ey bi r kod ol ar ak sanal uzaya gi r er ve kendi sanal uzayı nı yar atır.
Sanal uzayda bi r eyi n kendi si ni t anı ml amak i çi n kull andı ğı adr esi n, coğr afi mekanl a
hi çbi r ili şki si yokt ur, sadece bi r gi ri ş kodudur. Sonsuz uzayda dol aş mak ve başkal arı
il e il eti şi m kur mak i çi n ger ekli bi r koddur. Her hangi bi r bil gi sayar dan bu kodl a, sanal
uzaya ul aşabilir. Kodun za man ve mekanl a ili şki si yokt ur. Kod, sadece bi r eyl e sanal
uzay ar ası ndaki ili şki yi kur ar. Kod, aslı nda bi r gi ri ş şifr esi ol makt an daha çok bi r
tr ansf or masyon obj esi di r. Sanal uzay, bil gi den ol uş muşt ur ve bil gi il e yaşayan bi r
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dünyadır. Bu dünyanı n bi r par çası ol mak ve or ada yaşa mak i çi n bi r eyi n, kendi ni bi r
bil gi ye, bi r koda dönüşt ür mesi ger ek mekt edi r.
Her hangi bi r veri, bil gi mi maril eşti kçe, yaşanı r, bi li ni r dol ayı sı il e sanal uzayı n da
bi r mi mari si

var dı r. Bil gi sayarl aştırıl mı ş bi l gi, şu anki bil gi il eti şi m moddunu

t er si ne çevi r mi şti r. Kl asi k i l eti şi mt ar zl arı nda bi rey bi l gi ni n dı şı ndadı r. Ama sanal
uzayda bi l gi her yer dedi r ve bi r ey de bi l gi ni n i çi ndedi r. Bi r eyi n sanal uzayda
il erl eyebil mesi , bil gi yi al ması i çi n kendi ni bi r bil gi ye dönüşt ür mesi ger eki r. Bunun
i çi n sanal

uzayda bi rey, bi r kod, bi r adr esti r. Bi r ey bi l gi ye dönüş müşt ür

( Novak, 1994).
Bi l gi ye dönüşen bi r ey, kendi sanal uzayı nı t anı ml ar. Böyl ece i l e kendi sanal
mi mari si ni kur ar. Sanal uzay asl ı nda var ol mayan a ma sür ekli yar atıl an bi r
mekandı r. Ger çek dünyada bi r ey ol masada

hayat deva m eder ama sanal

uzayda bi r eyi n yani kodun yokl uğunun bi r değeri var dı r. Kodun yokl uğu, kodun
yar attı ğı sanal uzayı nda yokl uğu de mekti r. Sanal uzay, onu yar at an

ol duğu

sür ece yaşayan bi r mekandı r. Sanal uzayı n mi marlı ğı il gili şunu söyl eyebiliri z;
sanal uzayda her kes bir mi mar dır. Gi dil en hi çbi r yer yokt ur f akat

t asarl anan

mekanl ar var dır.
Sanal uzay, bi r çok kod t ar afı ndan sür ekli ol ar ak yar atıl an, sonsuz deği şi kli kt eki
mi mari si st e ml eri n bi r büt ünü ol ar ak düşünül ebili ni r. Sür ekli bi r devi ni m ve
deği şi mi çi ndedi r. Bu devi mi nden dol ayı, kod sanal uzayda gezi ni r ken kendi ni bi r
şehri n ort ası nda bul abilir veya bi r kori dor da i l erl er ken bi r şehi r gör ebilir. Fi zi ksel
dünyada yer, za man ve nesne ar ası nda var ol an i li şki sanal uzayda si li nmi şti r.
Nesne, o za man di limi nde or adadı r çünkü kul l anı cı onun, or ada ol ması nı
i st emi şti r veya r astl ant ı sal ol ar ak o nesne or ada bul un muşt ur. Sanal uzay,
duvarl arı nda bi r çok kapı ol an bi r oda gi bi düşünül ür se kapı açıl dı ğı nda hangi
odanı n gel eceği yi ne kul l anı cı t ar afı ndan bel i rl en mekt edi r. Eğer i st emedi ği bi r
oda çı k mı şsa kull anı cı bunu he men deği şti r me hakkı na sahi pti r ( Novak, 1994).
Fi zi ksel dünyaya par al el ol ar ak kabl ol arl a yar atıl an sanal uzay, fi zi ksel dünyanı n en
öne mli bi rl eşenl eri nden bi ri ol an coğr af yayı anl amsı z kıl mı ştır. Sanal

uzayda

coğr af yadan, şehi rl er den, sokakl ar dan bahset mek i mkansı zdır. Bil giler r asgel e,
her hangi bi r kur al a bağl ı ol maksı zı n sanal uzaya dağıl mı ştır. Sanal uzay t ama men
anti mekansal bi r yer di r. Bi r ey, sanal uzayda ner ede ol duğunu bil emez. Başkal arı na
ner ede ol duğunu bil di r emez, bul unduğu yer e nasıl gitti ği ni anl at amaz. Bi r ey var dı ğı
yer e çoğu za man r astl antı sonucu var mı ştır( Mit chell, 1995).
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Üç boyutl u dünyada mi mari ür ün bi r obj edi r ve var ol an bi r çevr eni n i çi nde yer
al ır. Var ol duğu çevr eni n koşull arı na gör e t asarl an ması ger eki r. Sanal uzayı n
mi mari si bi r çevr e i çi nde yer al maz. O kendi çevr esi ni kendi yar atır ve onun
i çi nde har eket eder. Sanal uzayda her i l erl eme bi r yol , bi r çevr e, bi r bi na, bi r
t anı ml a madı r. Sanal uzayı n mi mari si nde şehi r , bi na, yol i çi ce gi r mi ştir. Bi r yol ,
bi r bi naya, bi r bi na, bi r şehr e veya bi r sonsuz t anı msı zl ı ğa, boşl uğa dönüşebi lir.
Tanı ml arı ort aya koyan, i li şkil eri beli rl eyen düzenl eyi ci di r. O i l erl edi kçe r ef er ans
nokt al arı, çevr esi deği şir.

Za man ve mekan sür ekli bi r deği şi m i çi ndedi r. Bu

sonsuz deği şi mi kavr amak mü mk ün deği l di r sadece onun bi r par çası ol ar ak
yaşanılır ( Novak, 1994).
Sanal uzayı n mi mari si hi çbi r kül t ür veya gr uba ai t ol mayan dol ayı sı i l e büt ün
kül t ür ve gr upl ar a ai t ol an bi r mi mari di r. İ nsanl ı ğı n ort ak ür ünüdür, di yebiliri z.
Bi r çok ki şi t ar afı ndan kullanıl dı ğı ve kontr ol edil di ği i çi n deva mlı bi r deği şi mi çi ndedi r.
Sanal

uzay sür ekli ol ar ak kendi ni ür et mekt e ve t üket mekt edi r. Sanal

uzayı n

deği şken kar akt eri ne r ağ men bi r ey her gi ri şi nde f ar klı bi r şeyl e kar şıl aşsada sıfır
nokt ası ndan başl ı yor hi ssi ne kapıl maz. Dur madan hı zlı bi r şekil de deği şen bu
at mosf eri n kendi ne has, çok net t anı ml ana mayan bi r dili var dır. Kull anı cı sür ekli
kull anar ak bu dili öğr enmekt edi r ama bu dili n kur all arı nı hi çbi r zaman ta m ol ar ak
if ade ede mez çünkü kurall ar da sür ekli bi r deği şi m i çi ndedi r.
Dünyadaki büt ün şehi rl eri n sokakl ar dan, caddel er den, bi na gr upl arı ndan ol uş ması
gi bi sanal uzayı ol uşt ur an ar ayüzl eri n ort ak dill eri var dır. Ör neği n büt ün progr a ml arı n
bazı kur all arı benzer di r. Bazı kur all ar(komutl ar) büt ün pr ogr aml ar i çi n geçerli di r. İ yi
bi r bil gi sayar kull anı cı sı, her yeni pr ogr amı kull an maya başl adı ğı nda bilin meyen bi r
böl gede gezi yor muş hi ssi ne kapıl maz. O daha önceden gel en bil gi bi ri ki mi il e il k kez
kull andı ğı pr ogr amı n bi r çok nokt ası na haki mdi r.
Sanal uzayda bi r bil gi ye ul aş mak veya yar at mak i çi n fi zi ksel yoll ar kull ana mazsı nı z
sadece mantı ksal ili şkiler kur ar ak o yer e veya sonuca ul aşabilirsi ni z. Bazı sanal
uzay si st eml eri nde ( maki nt osh gi bi )

mantı ksal ilerl eme daha hi yer ar şi k bi r si st em

i çi ndedi r. Bazı si st eml er de i se daha r ahat ul aşı ml ar a i zi n veril mekt edi r. Sanal
uzayda yapıl an har eket, sonsuz bi r l abi r enti n i çi nde yapıl an mantı ksal bi r il erl emedi r.
Bi l gi akt arı mı di ğer il etişi m si st eml eri nde belirli konu ml ar ar ası ndaki bi l gi akı şı dır.
Sanal uzayda i se bu akışı n yeri belli değil di r. Zat en kull anı cıl ar i çi n mesaj ı n( bil gi ni n)
ner eden gönderil di ği

öne mli değil di r, mesaj ı n kendi si öne mli di r. Sanal uzayda

mesaj ı n yer ve za manl a ili şki si kop muşt ur ve hı zl a ol an ili şki si t ekr ar t anı ml an mı ştır.

20

Mesaj ı n anl amı nı, i çeri ği nden daha çok t azeli ği ve hı zlı il etil miş ol ması ol uşt ur ur.
Eğer mesaj hı zlı bi r şekilde il etil mezse anl amı nı yitirir. Micheal Benedi kt‟i n dedi ği gi bi
hı z; sanal uzayl a bi rli kt e ul aşı mi çi n bi r il erl eme değil, eyl eml eri n ger çekli ği ni daha i yi
gör mek ve al gıl amak i çin bi r yol ol muşt ur. Sanal uzayı n sağl adı ğı hı zlı ul aşı m ve
il eti şi m ol anağı, onun çeki cili ği ni arttır mı ştır. Sanal uzayı n bi r ey hayatı nda kı sa bi r
sür ede et ki n bi r t eknol oj i dur umuna gel mesi nde sağl adı ğı il eti şi m ol anakl arı nı n ve
hı zı n büyük bi r payı var dı r.
Sanal uzayl a il gili en yaygı n gör üşl er den bi ri de sanal uzayda özgürl üğün sonsuz
ol duğudur ve her yer e gi rili p, çı kıl abilir ol duğudur. Sanal uzayda, bil gi ye ul aşı m
hı zı nı bant geni şli ği bel irl er. Eğer, bi r ey geni ş bi r bant kalı nlı ğı nda sanal uzaya
gi ri yor i se kol ayca i st edi ği yerl er e ul aşabilir. Eğer dar bi r bant kalı nlı ğı nda i se bi r ey
i st edi ği her yer e gi r emez.

Bunu gel eneksel si st emdeki ar sa kull anı m şekli ne

benzet ebiliri z. Gel eneksel si st emde gayri menkul ün değeri, ar sa konu mu il e öl çül ür.
Sanal uzayda i se bu değerl endi r me bant kalı nl ı ğı il e yapılır. Bunu yeni bi r ar sa
kull anı m ekono mi si

olar ak i si ml endi r ebilir

ve

bi r t ür

marji nall eşme

ol ar ak

t anı ml ayabiliri z ( Mit chell,1995).
Sanal uzayı bi r eyi bi r koda dönüşt ür er ek onun kendi ni t ekr ar t anı ml aması na i zi n
ver mi ştir. Fi zi ksel dünyada bi r eyi n bi r ki mli ği var dır ve bu ki mli kl e başkal arı il e
il eti şi m kur ar. Topl um, bireyi n ki mli ği ni belirl emesi nde öne mli bi r unsur dur. Sanal
uzayda i se bi r ey, kendi ki mli ği ni kendi si belirl er. Bir eyi n sanal uzaydaki ki mli ği ni n
t opl umsal , ekono mi k ve bi yol oji k ki mli ği il e hi çbi r al akası yokt ur. O, sadece bi r eyi n
başkal arı il e il eti şi m kurmak i çi n kull andı ğı bi r koddur, bil gi di r. Bir ey kendi ni sanal
uzayda bi r den f azl a ki mli k ol ar ak t anı ml ayabilir ve bu ki mli kl erl e f ar klı far klı i şl er
yapabilir.
Bi r ey, ger çek dünyada büt ün özelli kl eri ni r ahat bi r şekil de ort aya koy makt an çeki ni r.
Kendi si i çi n bi r ki mli k bel irl emi ştir veya t opl um onun i çi n bu ki mli ği uygun gör müşt ür.
O ki mli ği n ger ektir di ği şekil de davr an ması ger eki r. Bu ki mli ğe aykı rı gel ecek
özelli kl eri ni ser gil emekt en çeki ni r ve onu daha dar bi r al anda ser gil er veya hi ç
ser gil emez. Çünkü t opl u m, ki mli ği il e ört üş meyen har eketl er sunan bireye t epki
göst eri r. Sanal uzayda i se bi r ey, t üm t opl umsal , vücut sal sı nırl ar dan kurt ul duğu i çi n
i st er se kendi ni f ar klı biçi ml er de t ekr ar t ekr ar tanı ml ayabilir ve bunl arla ger çek
dünyada yaşaya madı ğı deneyi ml eri sanal ol ar ak yaşayabilir. Bir eyi n sanal uzayda
al dı ğı bu f ar klı adr esl er, bi r eyi n f ar klı özelli kl eri nin yansı ması dır. Bundan şu sonuca
var abiliri z. Sanal uzayda vücudsal sı nırl arı ndan kurt ul an bil gi ye dönüşen bi r ey,
kendi ni daha r ahat bi r bi çi mde başkal arı na anl at abil mekt edi r.
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Sanal uzayı n en öne mli özelli kl eri nden bi ri gel eneksel i dari yasal arı elimi ne et mi ş
ol ması dır. Üç boyutl u dünyada mekan ve bi r eyi n ki mli ği ar ası nda kesi n ili şkil er
var dır. Bir eyi n belirli bir mekana gi r ebil mesi i çin o mekana uygun bi r ki mli ği ni n
ol ması ger eki r. O mekanı n ger ektir di ği gi yi m, davr anı ş kur all arı na uy ması ger eki r.
Sanal uzayda bi r ey i st edi ği her yer e kol aylı kl a gi r ebilir ve gezebilir. O mekanı n
bi r eye yükl edi ği t opl umsal sor uml ukl arı yeri ne geti r mek zor unda değil di r. Zat en o
mekanda bi r eye böyl e bir sor uml ul uk yükl eyecek, onu fi zi ksel ol ar ak kontrol edecek
bi r si st em yokt ur. Fakat şu nokt ada atl anma mal ıdı r ki; sanal uzayda bi r ey t ar afı ndan
ul aşıl an büt ün mekanl ar bi r eyi n ul aş ması na i zi n veril miş mekanl ar dır.
3 boyutl u dünyadaki şehi rl er de duvarl ar, çitl er, bahçel er vb. el emanl ar vardı r. Bunl ar
mekandaki sı nırl arı belirler. Bu sı nırl ar a gör e bi rey kendi ni yabancı veya yerli di ye
t anı ml ar. Mekan ve mekanı n sı nırl arı bi r eyi n fi zi ksel dünyadaki ili şkil eri ni tanı ml ar ve
şekill endi rir.

Mekanı n katı, somut sı nırl arı dı şı nda bi r de psi kol oji k sı nırları var dır ki;

bi r ey bu sı nırl ar i çi nde kendi ni güvende hi sseder.

Sanal

uzayda, t opl umsal ,

mekansal , psi kol oji k sı nırl arı n hi çbi ri yokt ur. Bir eyi n t ek sı nırı kendi i st ekl eri ve il gi
al anl arı dır. Bir ey sanal ol ar ak her ne mekana gi rer se gi rsi n, fi zi ksel ol ar ak kendi ni
güvende hi ssetti ği bi r mekanda ( evde, okul da, bil diği bi r mekanda) ol duğu içi n sanal
mekan onu kor kut maz (Mi t chell, 1995).
Si ber uzayda vücudun yeri ni akıl al mı ştır. ( Novak, 1994) Akıl vücutl a ber aber
i nsana yükl enen büt ün ahl aki , sosyal , fi zi ksel

kur all ar dan ve sı nı rl ar dan

kurt ul muş ol ar ak sanal uzayda mi mari si ni yar atır. Sanal uzaydaki mi marl ı k,
bi r eyi n sı nırl arı ndan kopuşunun, sonsuz özgürl üğünü i l an edi şi ni n i f adesi di r. Kod
si hi rli bi r uzayda, düşünceni n büt ün sı nırl arı nı i st edi ği gi bi zorl ayar ak dol aşı r ve
yar atır. Ger çek dünyadaki mi mari ür ün dur ağandı r, deği ş mez. Za man ve i nsan
har eketli di r ve deği şkendi r. Oysa, sanal uzayı n mi mari si ni

bi r eyi n har eketi

yar atır, deği şti ği sür ece var ol ur, dur ağanl aştı ğı za man sili ni r, yok ol ur gi der.
Ger çek dünyada gözl emci ni n gözl e ml e mesi i çi n yar atıl mı ş mekanl ar heykel di r.
Gözl e mci ni n i çi nde yaşa ması i çi n t asarl an mı ş mekanl ar mi mari mekanl ar dır.
Sanal uzay mi mari si nde bu kavr a ml ar i çi ce geç mi şti r . Sanal uzay

he m bi r

heykel di r, gözl e mci gözl e ml er, he m de bi r mekandı r , kod sür ekli ol ar ak t anı ml ar
( Novak, 1994).
Vücut suz nesnel eri n ol uşt ur duğu sanal uzayda, ze mi n ve nesne ar ası ndaki ili şki
deği ş mi şti r. Ger çekt e her nesneni n bi r ağı rlı ğı, hac mi ve kütl esi var dı r. İ ki nesne
aynı anda aynı yer e konul a maz. Ama sanal uzayda, nesnel er aynı mekana
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konul abilir ve bi r bi rl eri i çi nden geçi ril ebilir. Ze mi n, nesne ar ası ndaki ili şki
sıfırl an mı ştır ve kod i st eği doğr ul t usunda nesnel eri

ve i li şkil eri t ekr ar t ekr ar

t anı ml ayabilir.
Bi r bil gi uzayı ol an si ber uzay, si hi rli ili şkil eri i l e i nsanı n kl asi k al gı boyut unu
deği şti r mi şti r. Bi r eye duyu or ganl arı il e al gıl amayacağı ili şkil eri gözl e ml e me şansı
ver mekt edi r.

Yani

ger çek

hayatt a

asl a yapa mayacağı

ko mbi nasyonl arı

ger çekl eşti r me şansı ver mekt edi r. Bi r eye sonsuz ol anakl ar t anı yan sanal uzay,
onun bi l gi ür et me şeklini , hı zı nı

deği şti r mi şti r.

Sanal uzay asl ı nda i nsanl arı n

bi l gi yi payl aş ması ve t ekr ar ür et mesi i çi n yar atılmı ş bi r mekandı r.
Ür etil en bu bil gi ni n, sanal uzaya yerl eştiril er ek f ar klı kitl el erl e il eti şime gi r mesi
sağl anır. Böyl ece bil gi, belirli bi r yer de ür etil en ve or ada t üketil en bi r nesne ol makt an
çı kar her yer de ür etil en ve t üketil en bi r nesne hali ne gelir.

Bil gi ni n ür etil di ği yerl e

ar ası ndaki ili şki ni n kesilmesi , her kesi n ul aşabil eceği bi r ort ama konul ması, t üketi mi ni
de hı zl andır mı ştır. Tüketi m keli mesi ni, bil gi ni n payl aşıl ması anl amı nda değil; var
ol an bil gi den daha gel i şmi şi ni n, daha i yi si ni n bul unar ak eski si ni n güncelli ği ni
kaybet mesi anl amı nda kull anı yor uz. Sanal uzayı n sağl adı ğı hı z, her zaman daha
yeni si ne, daha i yi si ne duyul an i st edi ği de arttır mı ştır.
Si ber uzay mi mari si, kur gusal bi r mi mari di r. Kur gu i l e ger çek ar ası ndaki f ar k
kur guyu bi r eyi n yar at ması dır. Kur gunun var ol uş nedeni , a maca hi z met et mekti r.
Kur gunun a macı deği ştikçe, kur gunun ol uşu mu da deği şi r. Sanal uzayı n mi mari si
kodun a macı deği şti kçe, deği şi r ve mi mari sonsuz boşl ukt a kendi ni t ekr ar t ekr ar
t anı ml ar. Sanal uzayı n mi mari si, sür ekli bi r t anı ml a ma i çi ndedi r.
Sanal uzay mi mari si, hayal kur mak, üzeri ne kur ul ur. Bunu düşl erl e, hayal l erl e
t anı ml ar ve yaşatır sı nı z. Sanal uzay si hi rli bi r mekandı r. Kodun hayal l eri ni
ger çekl eşti r mesi i çi n ger ekli ort a mı sağl ar. Hayall er bazen r astl antısal ol ar ak,
başka bi li nçsi z hayall erl e kesi şi r ve r asyonel bi r ger çekli k

ür eti r. Ger çek

dünyada bi l gi ni n r asyonel ol ması öne mli di r. Sanal uzay i se bi li ml e sanat ı n
bi r bi ri ne karı ştı ğı, kaynaştı ğı bi r yer di r. Bi l gi ni n r asyonel ol ması deği l, i st enil en
a maca hi z met et mesi öne mli di r ( Novak, 1994).
Fi zi ksel dünyaya r ef er ans al ı nar ak dijit al ort amda yar atıl an sanal uzay, bi r çok yönü
fi zi ksel dünyaya benze mekt edi r a ma aynı za manda kendi ne has özelli kleri var dır.
Benzerli kl eri ve f ar kl arı ort aya koy mak onu daha iyi anl ama mı za yar dı mcı ol acaktır.
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3. 1. 3 SANAL UZAY Ġ LE GERÇEK DÜNYA ARASI NDAKĠ BENZERLĠ K
Met r opol

yaşa mı nı, i nsanoğl unun di ğer

yaşa m t ürl eri nden ayır an özelli ği,

met r opol ün büyük, yoğun ve het er oj en yapı sı dır. Met r opoll er de yaşayanl ar kasaba
saki nl eri nden f ar klı ol ar ak, her gün bi r çok i nsanl a kar şıl aşırl ar. Onl arl a ilgili ol ar ak
hafı zal arı nda çok net bil gil er kal maz. Genelli kl e bu bil gil er kar maşı k, i ç i çe geç mi ş ve
if adesi zdi rl er.
Sanal uzayı n yapı sı da met r opol yaşa mı na benzer di r. Bir ey sanal uzayda dol aşır ken
bi r çok bil gi ye veya f ar klı kodl ar a r astl ar. Kendi il gi al anı nda ol an bil gi yi ve onunl a
aynı il gi al anı nı payl aşan kodl ar dı şı ndaki ni hatırl amaz.

Bi r ey sadece a macı

üzeri nde yoğunl aşır. Di ğer bil gil er onun çevr esi nden akar gi der.
Met r opol deki bi r eyi n hayatı nda,

kasabadaki veya küçük bi r şehi r deki bi r eyi n

hayattı ndan f ar klı ol ar ak bi r çok f ar klı gr upl ar vardı r. Bir ey bunl ar ar ası ndan kendi ne
yakı n ol anı seçer. Kasabadaki gi bi var ol an t ek bi r gr ubun üyesi ol mak zor unda
değil di r. Sanal

uzayda da bi rçok f ar klı gr upl ar yer al makt adır. Bir ey kendi gr ubunu

veya gr upl arı nı seçer. Met r opol deki gi bi bi r ey birden f azl a ve f ar klı il gi al anı ol abilir
ve f ar klı gr upl arı üyesi ol abilir.
Topl umsal bi r varlı k ol an i nsanoğl u i çi n, gr up ol mak, başkal arı il e il etişi m i çi nde
ol mak,

onl arl a

belirli

amaçl ar

doğr ult usunda

bi rl eş mek

vazgeçil mez

bi r

ger eksi ni mdi r. Bunun sonucu ol ar ak sanal ort amda; f ar klı konul arı t artı ş mak i çi n
veya belirli

bi r konuda ort ak düşünenl eri n bi r

ol uşt ur ul muşt ur. Dünyanı n f ar klı çogr af yal arı nda

ar aya gel mesi içi n gr upl ar
yaşayan i nsanl ar aynı konu

üzeri nde t artı ş mak, ar aşt ır mak i çi n ekr an vasıt ası il e yan yana gelirl er ve gr upl ar
ol uşt ur url ar. ( www. medi a. mit. edu/ Thesi s/ Thesi sCont ent s. ht ml).
Sanal uzay, met r opol hayatı gi bi bi r çok f ar klı bileşeni i çer di ği i çi n devaml ı deği şi m
ve dönüşü mi çi ndedi r. Met r opol saki ni bu deği şi mi bil mek ve gözl eml emek ar zusunu
t aşır ama bu büt ünün bi r par çası değil di r, ol mak i st emez. Bu f ar klılı ğı n deği şi kli ği n
i çi ne gi ri nce bazı t opl ums al gör evl eri üstl enmesi ger ekti ği ni bilir ve bunl ar dan
kaçı nır. Çevr esi nde ol anl arı bil mek ama onun dı şı nda kal mak i st er. Sanal ort amda,
bi r ey bi r çok konu hakkı nda bil gi bul ur, veya f ar klı gr upl arl a il eti şi mi çi ne gi r er ama
bu sür ekli deva m eden bi r dur um değil di r. Kiml i k o konu hakkı nda öğr en mek
i st edi ği ni alır ve bu il etişi mi bitirir. Sür ekli bi r ileti şi m söz konusu değildi r. Sanal
ort amda il eti şi m çoğunl ukl a kesi ntili bi r il eti şi mdi r.
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Sanal ort amda basıl an kit apl arı,

gazet el eri,

t el evi zyon pr ogr aml arını ger çek

dünyadaki komşul uk üni t el eri gi bi düşünebiliri z. Gel eneksel komşul uk üni t el eri nde
bi r eyl er yan yana gel er ek belirli konul ar hakkı nda konuşurl ar, t artışırl ar, fi kir
ür etilirl er.
ort amdaki

Bu da onl arı n keli me kült ür ünün geli ş mesi ni

yar dı mcı

ol ur.

Sanal

medya bi r eyi n sözl ü ve yazı nsal kül t ür ünün geli ş mesi ne yar dı mcı

ol makt adır. Sanal ort amda bu ar açl ar vasıt ası ile fi zi ksel ve kar şılı klı ol mayan a ma
deva m eden kül t ür el akt arı m var dır. ( www.

medi a.

mit. edu / Thesi s/ Thesi s

Cont ent s . ht ml) .
3. 1. 4 SANAL UZAY Ġ LE GERÇEK DÜNYA ARASI NDAKĠ FARK
Sanal uzay il e ger çek dünya ar ası nda benzerli kler ol duğu gi bi f ar klılı kl ar da var dır.
Sanal uzay il e ger çek dünya ar ası ndaki en öne mli f ar k, sanal ort amda vücudun
ol ma ması dır. Bir ey vücudundan fi zi ksel ort amı n büt ün koşull arı ndan sı yrıl ar ak sanal
ort ama gi r er. Bir ey yer çeki mi nden, hava koşull arı ndan ve obj e il e kur duğu dokunsal
ili şki den kopar ak ekr an ve f ar e, kl avye gi bi ar açl ar vasıt ası il e bu

orta ma gi r er.

Bi r ey, aslı nda hi çbi r zaman ger çek dünyadaki gi bi har eket eder ek, sanal uzayda
geze mez. Sadece bil gi sayarı kull anırken yaptı ğı

har eketl er ve ekr anda hı zlı bi r

şekil de geçen gör ünt ül er, bi r eyde gezi yor muş hi ssi uyandırır.

Sanal uzaydan

yaşanan büt ün deneyi mler bi r hi sden i bar et di r, nesnesel ger çekli kl er yokt ur.
Sanal ger çekli k di ye t anı ml anan; bi r eyi n kaf asına t aktı ğı bi r obj e il e bul unduğu
ort aml a il e ar ası ndaki ilişki ni n kesil mesi ve

bi reyi n kendi ni başka bi r akti vit eni n

i çi nde hi sset mesi , aynı il ke üzeri ne dayan makt adır. Bir ey aslı nda aynı fi zi ksel
mekandadır ama kaf ası na t aktı ğı obj e ve onun yar attı ğı gör ünt ü sonucu kendi ni bi r
yer de gezi yor muş veya far klı bi r akti vit e ger çekl eştiri yor muş gi bi hi sseder.
Sanal uzayı n yar attı ğı haki ki si z ger çekli k, sanal ger çekli k, ekr an ar acılı ğı il e bi r eyl e
gör sel ve i şit sel ol ar ak il eti şi m kur makt adır. Bu ili şkil er bi r eyde fi ziksel ol ar ak
deneyi mli yor muş hi ssi uyandır makt adır. Bir ey gerçek dünyada nesnel eri deneyi ml er
oysa sanal uzayda sadece deneyi mli yor muş hi ssi var dır.
Doğal

çevr e kendi

kur all arı il e var ol an bi r çevr edi r. İ nsanoğl u bu çevr eyi

t anı ml amak, daha anl aml ı hal e getir mek i çi n yerl eşi m yerl eri, şehi rl er kur muşt ur.
Doğayl a il eti şi mi çi ne gi ren i nsan , yerl eşi m yerl eri, ür eti m al anl arı ve di ğer kull anı m
al anl arı ol ar ak çevr esi ndeki al anl arı ayır ar ak, doğayı t ekr ar t anı ml amı ştır. Sanal
uzay i se ger çekt e (fi zi ksel ol ar ak) yokt ur. Bir ey önce onu t anı ml ar daha sonr a onun
i çi nde bazı mantı ksal ili şkil er dahili nde il erl er. Aslında her il erl eme sanal uzayda bi r
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yar at ma eyl emi di r.

Sanal

uzay yar atıl dı ğı

sür ece var dır, kull anıl dığı

sür ece

yaşa makt adır. ( Mit chell,1995).
Bi r eyi n fi zi ksel dünyada, onunl a ili şki kur ması nı zor unl u kıl an bi r hac mi ve kütl esi
var dır. Vücudunun boyut u onun çevr esi il e kur duğu ili şkil eri n sı nırl arı nı belirl er.
Mi mari mekanı düşünecek ol ur sak, mi mari mekanı n boyutl arı nı, özelli kl erini i nsanı n
boyutl arı ve fi zi ksel i hti yaçl arı belirl emekt edi r. Sanal uzayda i se

bi r eyi yer e

bağl ayan, onunl a ili şki kur ması nı zorl ayan bi r kütl esi (vücudu) yokt ur. Birey büt ün
sı nırl arı ndan kop muş bi r şekil de sanal uzayda il erler.
Fi zi ksel dünyada bi r eyi n çevr esi ni ol uşt ur an en öne mli el eman vücududur. Bi r ey
çevr esi ndeki her t ürl ü ilişki yi vücudunun özelli kleri ve onun ger eksi nmel eri ne gör e
kur ar. Vücut ve akıl bi r büt ündür ve bi rli kt e har eket ederl er. Bil gi yi, düşünceyi akıl
kadar vücut da ür ettir ve il etir. Vücudun ol madı ğı bi r yer de t opl umsal hayatı kur mak
ve onun ger eksi nmel eri ni yeri ne getir mek zor dur. (www. medi a. mit. edu/ Thesi s/ Thesi s
Cont ent s. ht ml) Bu sebept en öt ür ü

sanal uzayda fi zi ksel dünyadaki ne benzer

t opl umsal ili şkil er yer al sa da bunl ar ger çek dünyadaki ili şkil erl e bi r ebi r ört üş mez
kendi ne has özelli kl eri var dır.
Ör neği n; t opl umsal yapı yı ol uşt ur an öne mli bileşenl er den bi ri kar şılı klı yapıl an
konuş ma eyl emi di r. Birey konuş ma sır ası nda
keli mel eri yan yana getir mez bazı keli mel eri

sadece belirli kur all ar dahilli nde
daha yüksek sesl e, bazıları nı daha

yu muşak sesl e, bazıl arı nı i se daha vur gul u söyl er. Yi ne konuş ma sır ası nda
vücudunu kull anır. El, kol har eketl eri, yüz if adel eri ve mi mi kl er il e kar şısı ndaki ne
duygul arı nı akt arır. Konuş mada ol ayl arı n net ör güsü kadar duygul arı n akt arıl ması da
il eti şi mi n

bi r par çası dır. Sanal uzayda genelli kl e il eti şi m i çi nde ol an bi r eyl er

bi r bi rl eri ni gör mezl er. Konuşan t ar afl arı n aynı fizi ksel mekanı payl aş madı kl arı bu
uzaydaki il eti şi mde konuş manı n öne mli bi r böl ümü ol an duygul arı akt arma eyl emi
yer al maz. Konuş mada duygul arı akt ar manı n f ar kına var an ar ayüz t asarı mcıl arı bazı
duygul arı gör sel i şar etl er e dönüşt ür müşl er di r. Bir ey

met ni n yanı sır a bu i şar etl eri

kull anar ak da kar şı sı ndaki ne duygul arı nı akt arır. Böyl e bi r çözü mün doğr ul uğu
t artı ş ma konusudur. Bi r ey konuş ma esnası nda ser gil edi ği duygul arı nı n ne kadarı nı n
f ar kı ndadır , bunl arı ne kadar kar şı t ar af a akt arır veya akt ar mak i st er. Büt ün
bunl ar da sanal uzaydaki il eti şi mi çi n bi r er sor u i şar eti di r.
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Şekil : 3. 1. 4. 1

Resi mde gör ül düğü gi bi yüz i f adesi il e aynı keli mel eri n anl amı nı
t ama men deği ştir ebil mekt edi r.

Topl umsal bi r mekanı başarılı yapan ana unsur; başkal arı nı n varlı ğıdı r. Sanal
ort amı n mekansı z dünyası nda “ var ol mak”

somut anl amdaki fi zi ksel ol ar ak bi r

mekanı başkal arı il e payl aş mak anl amı ndan sıyrıl makt a ve başkal arı nın varlı ğı nı
hi sset meye dönüş mekt edi r ( on-li ne chat vb. şekill er de) ( www. medi a. mit. edu/ Thesi s/
Thesi sCont ent s).
Sanal

ort amdaki

gr up

mantı ğı ger çek dünyadaki nden daha f ar klı dır.

Ger çek

dünyada bi r gr uba katılmak, onun üyesi ol mak demek o düşünceni n ger ektir di ği
şekil de davr an mak de mektir. Ör neği n r ock müzi k di nl eyen bi r gr ubun üyesi ol up,
t akı m el bi se il e o gr up içi nde dol aşa mazsı nı z. Gr ubun si ze yükl edi ği t opl umsal bi r
ki mli k var dır ve bi r eyi n bunu, gi yi m, konuş ma, davr anı ş t ar zı il e dı şa yansıt ması
ger eki r. Dol aysı il e çok far klı düşüncel er deki i ki gr ubun üyesi aynı anda ol una maz.
Sanal uzayda i se çok f arkl ı gr upl arı n üyesi aynı anda ol unabili nir. Gr ubun içi ndekil er
bi r eyl er, bi r eyi

o ki mliği ni z il e, onl ar a göst erdi ği t ar afı il e t anı yacakt ır. Gr ubun

dı şı ndakil eri i se bi r eyi n hangi gr ubun üyesi ol duğunu bil mesi ni n i mkanı yokt ur. Bi r ey
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pij amal arı il e ekr an kar şı sı nda ot ur up, ekr anı n bir köşesi nde r ock müzi k hakkı nda
düşüncel eri ni başkal arı il e payl aşırken, di ğer t araft an bi r i ş t opl antı sı na katıl abilir.
Ger çek hayatt a yan yana gel meyecek veya gel mesi nde pr obl em doğacak gr upl ar
yan yana gel ebilir ( www. medi a. mit. edu/ Thesi s/ Thesi sCont ent s. ht ml).
Ger çek dünyadaki t opl ums al düzenl emel er de i nsan akl ı ve vücut bi rli kt eli ği öne mli
bi r yer kapl amakt adır. Vücut ve akıl bi rli kt e har eket eder ek çevr esi ndeki yapı yı
ol uşt ur ur. Vücudun ol madı ğı sanal uzayda i se akıl t ek başı na t opl umsal bi r düzen
kur ma çabası ndadır.
Vücut t opl umsal si st emleri n ve kontr ol ün ana nokt ası dır. Topl umsal yapı i çi nde
bi r eyi n yeri ne getir mesi ger eken bazı gör evl eri ol duğu gi bi yap ma ması ger eken
eyl eml er

de var dır. Birey, kur all arı n dı şı na çı ktı ğı zaman t opl umsal mekani z ma

t ar afı ndan cezal andırılır. Bu cezal andır ma eyl eml eri bi r eyi n vücudu vasıt ası il e
akl ı na uygul anan eyl emler di r. Bir ey hapi shaneye atılır, i nsanl arl a ve fi zi ksel çevr e il e
ol an ili şki si kesilir. Vücudu i şkenceye mar uz bırakılır veya i da m edil er ek hayatı na
son verilir. Bir ey düşüner ek ür etti ği yasal ol amayan eyl eml eri ni fi zi ksel

ol ar ak

ger çekl eştiri p yakal andı ğı zaman, vücudu vasıt ası il e cezal andırılır. Vücut suz
ki mli kl eri n

dol aştı ğı

sanal

uzayda

bu

kontr ol

mekani z ması nı n

nasıl

ger çekl eştiril eceği , t artı şma konusudur.
Kont r ol edil emez, denetim yapıl amaz doğası ndan dol ayı sanal uzay yoğun bi r şi ddet
barı ndır makt adır. Bir ey ger çek ki mli ği il e ort aya koy maya çeki ndi ği aykırı i st ekl eri ni
sanal uzayda çok r ahat bi r bi çi mde ort aya koyabil mekt edi r. Ör neği n; bi r ey r ahat bi r
bi çi mde yapacağı sat ani st ayi ni i çi n bi r kur ban ar adı ğı nı dil e getir ebil mekt e ve yi ne
bi r başka bi r ey bu cevaba kar şılı k ver ebil mekt edi r veya bi r ey devl etl eri n, büyük
kur ul uşl arı n gi zli

sayf al arı na gi ri p bur adaki

bil gil eri

yok

edebil mekt e veya

deği ştir ebil mekt edi r. Bu t ür ol ayl ar i nsanl ar da sanal dünyanı n gel eceği ve fi zi ksel
dünyaya yansı ması konusunda di st opi k düşüncel er ol uş ması na neden ol makt adır.
Bazı sosyol ogl ar sanal uzayda kl asi k t opl um düzenl eri nde ol duğu gi bi sı nırl arı ve
sı nıfl arı yar at manı n, sanal uzayı kontr ol et mede, sır adan i nsanl arı t ehli kel er e kar şı
kor u mada yar dı mcı ol acağı nı savun makt adırl ar. Fakat sı nırsı z bi r evr en yar at mak
mantı ğı il e kur ul muş bi r evr ende sı nırl ar yar at mak veya sı nırl arı kor umak i mkansı z
gör ün mekt edi r.
Bi r ey fi zi ksel çevr ede vücudu yar dı mı il e t anı nır. Bir eyi n yüzü, par mak izi , i mzası,
yazı sı,

ses t onu onu t anı ma mı za,

unsurl ar dır.

di ğerl erinden ayır ma mı za yar dı mcı

Vücut suz ol an sanal ki mli kl eri ayırmak, t anı ml amak i mkansı zdır.
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ol an
Bu

açı dan bakıl dı ğı nda sanal ort amdaki kar şılı klı il eti şi m şi zofr eni k bi r dur umdur. Bi r ey
kar şı sı ndaki ni n ki m ol duğunu asl a bil emez.
Fi zi ksel çevr ede bi r ey, bi r t opl ul uğun üyesi di r ve bu t opl ul ukl a ili şkili ol ar ak bi r ki mli ği
var dır. Bu ki mli k bi r eyi n t opl umi çi ndeki st at üsünü, davr anı şı nı, konuş ması nı, gi yi m
t ar zı nı belirl er veya t am t er si bi r if ade il e bi r ey ki şili ği ni gi yi m t ar zı, davr anı şl arı ve
st at üsü il e dı şa yansıtır. Bi r eyi n t ek bi r ki mli ği vardı r ve canı i st edi ği zaman ki mli ği ni
deği ştiri p yeni bi r ki mli ğe bür üne mez. Ki mli k bi reyi n ve t opl umun o ki şi i çi n bi rli kt e
ol uşt ur duğu bi r kı yaf ettir ve sı k sı k deği ştiril mez.
Sanal uzayda vücudu kaybol an bi r ey, kendi ni özelli kl eri ne gör e f ar klı ki mlikl er ol ar ak
t anı ml ar. Artı k bi r bi r ey değil di r, o bi r ki mli ktir veya ki mli kl er di r. Bu ki mli kl er ar acı yl a
başka ki mli kl erl e il eti şi me gi r er. Sanal ort amda ger çek bi r var ol uş dur u mundan daha
çok bi r eyi n kendi ni t ekr ar t anı ml aması ndan doğan saht e bi r dur uş var dır. Bi r ey, bu
t anı ml amayı i st edi ği gi bi arttırı p, deği ştir ebilir. Birey, bi r ey ol ar ak t üm t opl umsal
sı nırl arı ndan kop muş ve özgürl eş mi ştir ve ki mli kl er ol ar ak yeni den doğ muşt ur. Bunu,
bi r eyi n sanal uzayl a ber aber sanall aş ması ol ar ak kabul edebiliri z.
Fi zi ksel dünyada obj el eri n haki kil eri var dır. Obj eni n haki ki si başkal arı t ar afı ndan
al gıl anar ak obj eni n t anı mı ol uşt ur ul ur, varlı ğı ort aya konul ur.
ol madı ğı sanal ort amda obj eni n çabuk al gıl anabilirli ği,

Obj eni n ger çeği

di kkat çeki cili ği ön pl ana

çı k makt adır. Sanal obj e (bil gi ) başkal arı t ar afı ndan al gıl andı ğı sür ece var ol duğu i çi n
al gıl an ması öne mli di r. Obj el eri n r astl antı sal ilişkil er kur duğu bu evrende, f ar k
edil ebilirli k “sanal var ol uşun” esası nı ol uşt ur makt adır. Sanal obj e f ar k edil ebil di ği
or anda t üketilir yani ür eti m amacı na hi z met et miş ol ur. Sanal uzayda bilgi kendi ni
genelli kl e i majl arl a, ani masyonl arl a bi rl eştiril er ek sunar. Bu el emanl ar bil gi ni n he m
kol ay al gıl anması na yar dı mcı ol ur hemde bil gi ye gör sel bi r çeki cili k kazandı rır.
Sonsuz sayı daki ve çeşitlili kt e bil gi, r asgel e herhangi bi r kur al a bağl ı kal maksı zı n
sanal uzayda yer al makt adır. Bu ort amda, nesneni n özü il e il gili bili msel veri el de
edebil eceği gi bi nesneni n geneli ni anl at an r ekl am nit eli ği ndeki

bil gi de el de

edil ebili ni r. Bu nokt ada; bi r eyi n nasıl bi r bil gi ye ul aş mak i st edi ği ne kar ar ver mesi ve
bul duğu bil gil eri buna gör e el emesi öne m kazanmakt adır. Ger çek hayatta bi r ey bi r
konuda ar aştır ma yap mak i st edi ği nde

küt üphaneye gi der ve o konu hakkı ndaki

kaynakl arı ar aştırır. Bul duğu kaynağı n i çi ndeki bil gi ni n yet erlili ği ni ve doğr ul uğunu
t artı şır ama kaynağı n yet erlili ği ni t artı ş maz. Çünkü kaynak il e bil gi örtüş mekt edi r,
sı nıfl andır ma ona gör e yapıl mı ştır. Sanal uzayda i se bi r konuda ar aştır ma yapar ken,
o konu il gili anaht ar kelimeyi yazıl dı ğı nda bil gi sayar yüzl er ce kaynak sır al ar ama bu
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kaynakl ar dan sadece bel irli bi r kı s mı bi r eyi n ar adı ğı t ür den bil gi i çer mekt edi r. Bi r eyi n
önce bu kaynakl arı seçmesi sonr a bu kaynakl ar i çi ndeki bil gi yi değerl endi r mesi
ger eki r. Büyük bi r küt üphane gi bi hi z met ver en sanal uzayda

gel eneksel bil gi

sı nıfl andır ması yokt ur ve bi r ey kendi sı nıfl andır ması nı yapar.
Fi zi ksel mekanı n t opl umsal bi r f onksi yonu var dır. Topl umsal ol an il e bi r eysel ol anı,
r es mi il e sır adan ol anı, doğal il e yapay ol anı bi rbi ri nden ayırır. Kesi n ve belirli bi r
yapıl anması var dır ve kesi n ve net i majl ar, semboll er ür etirl er. Bu se mboller , i majl ar
ana mal ze mel erl e süsl eni p, kol ektif gr up hafı zası nı ol uşt ur ur. ( Mit chell, 1995)
Kevi n Lych i nsanl arı n şehri n i çi nde dol aşırken onu al gıl adı ğı nı ve kaf ası nda onu
kaybol makt an kor uyacak i majl ar ür etti ği ni söyl er.

Bu i majl ar ne kadar kesi n ve net

i se bi r ey kenti o kadar i yi al gıl ar. Kentl er, yoll ar, sı nırl ar, kesi şi m nokt al arı, böl gel er
ve r ef er ans nokt al arı ndan ol uşur. Bunl ar bi r eye genel kent harit ası nı ol uşt ur ması na
yar dı m eden i maj el emanl arı dır. Bunl ar aynı zamanda ort amı n at mosf erini , t onunu
belirl er, t opl umsal hafı zanı n ol uş ması nı sağl arl ar. Bir ey bunl arl a ili şki kurar ak kenti
hafı zası nda t anı ml ar. Bu t anı ml ama or anı nda kentt e kendi ni mutl u ve güvende
hi sseder.
Sanal ort amda her şey çok hı zlı deği şti ği i çi n kiml i ğe yol göst er en , ona belli bi r
hafı za kazandır an mekanl ar dan ( adr esl er den) bahsedil ebili nir. Ar ayüz t asarı mcıl arı
bu t ür r ef er ansl ar ol uşt ur manı n, şehi r deki yol, sını r,
r ef er ans

nokt ası

ili şki l eri ni n

sanal

uzayda

da

kesi şi m nokt ası, böl gel er ve
kur ul ması nı

ger ekti ği ni

söyl emekt edi rl er.
Sanal uzayı n bazı mekanl arı fi zi ksel dünyanı n caddel eri, sokakl arı,

meydanl arı

gi bi di r. Bu mekanl ar a kont r ol süzce ul aşıl abili ni r. Ama bazı mekanl ar a ( post a kut usu
gi bi ) ul aş mak i çi n, anaht arı nı zı n ol ması şarttır. Fakat sanal uzayı n mahr emi yeti ni
kır an ve bu mekanl ar a gi r en hekır, vi r üs gi bi el emanl ar var dır. Sanal uzayda bunl arı
cezal andır an si st eml er

var dır.

Bunl arı

sanal

uzayı n,

adal et

si st emi

ol ar ak

adl andır abiliri z ama bu si st eml eri n nasıl i şl edi ği çok net değil di r ( Mit chell, 1995).

3. 2 SANAL KÜLTÜR

Daha önceki böl üml er de ort aya koyduğu muz gi bi sanal uzayı n ve dijital ort amı n
sunduğu ol anakl ar bi r eyi n al gı boyut unu deği ştirmi şti r. Dijit al ort amda yar atıl an üç
boyutl u dünya mı zdaki ilişkil eri n benzeri si mül asyonl ar ve di ğer ar ayüzl er, bi r eye
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daha önceden gör e medi ği veya deneyi ml eye medi ği ol asılı kl arı gör me ve onl arı n
üzeri nde çal ı ş ma i mkanı ver mekt edi r. Dijit al orta m bi r eyi n bil gi ür et me şekli ni ve
veri mi ni deği ştir miştir. Sanal uzay i se ür etil en bil gi ni n her kes t ar afı ndan ul aşıl ması na
i mkan ver mi ştir.
Sanal uzay il e bi rli kt e bi r ey masası ndaki bil gi sayar ekr anı yar dı mı ile dünyanı n
her hangi bi r yeri nde her hangi bi r ki şi t ar afı ndan ür etil en ve sanal uzaya yerl eşti ril en
bil gi ye ul aşabil mekt edi r. Dol ayı sı il e bil gi bu yüzyıl da, sadece ür etil di ği yer de ve
belirli bi r gr up t ar afı ndan kull anıl an bi r nesne ol makt an çı kı p i st eyen her kes
t ar afı ndan kull anıl abil ecek bi r nesne ol muşt ur. Sanal uzay ve dijit al ort amı n sunduğu
ol anakl ar bil gi ni n hı zlı bi r şekil de ür etil mesi ne yar dı mcı ol muşt ur. Var ol an bil gi den
daha i yi si ni n ür etil mesi , eski bil gi ni n sanal uzayda kaybol ması na neden ol makt adır.
Eski yen veya güncelli ği ni kaybeden bil gi sanal uzaydan sili ni r. Bu, bil gi ni n var ol uş
nedeni ni n yok ol ması anl amı na gel mekt edi r. Bi z bunu bil gi ni n t üketil mesi ol ar ak
i si mlendi ri yor uz. Sanal uzay bil gi ni n evr ensel bi r ort amda ür eti mi ne ve t üketi mi ne
i zi n ver mekt edi r. Bi z bu böl ümde “ Sanal Kül t ür” başl ı ğı al tı nda bil gi ni n evr ensel
ort amda ür eti mi ni n ve t üketi mi ni n bi r ey hayatı nda ve t opl umsal yaşa mda yar attı ğı
deği şi ml eri i ncel eyeceği z.
Gel eneksel ür eti m si st eml eri nde ür ün sadece belirli bi r a maca hi z met et mesi i çi n
ür etilir. Ama moder n t opl u ml ar da ür ün sadece f onksi yonel a maca hi z met i çi n değil,
aynı za manda beli rli bi r düşünceni n ve duygunun si mgesi ol ar ak da ür et ilir. Nesne,
onun satıl ması na yar dı mcı ol acak bi r t akı m anl aml arl a ber aber t üketi cini n önüne
çı kar. Tüketi ci i se sadece nesneni n kendi ger çekli ği ni değil aynı zamanda ona
ekl enen sanal ger çekli ği de satı n al ır. Sanal ger çekli k nesneni n ger çeklili ği il e
özl eş mi ştir ve onun önüne geç mi ştir.
Ger çek dünyada, bu yüzyıl da t anı ml anan nesneni n ger çekli ği ve sanal ar ası ndaki
ili şki ( si mül asyon dur u mu) sanal uzayda da devam et mekt edi r. Sanal uzayda bi l gi ni n
özelli kl eri deği ş mi ştir. Bi l gi, nesneni n özünden daha çok, nesneye ili şki n i mgel er
dünyası nı f ar klı gönder mel erl e yeni den ür et ebilmek i çi n ger ekli, i şar etl er dünyası na
i ndi r gen mi ştir. Bu ort amda, bil gi ni n ner ede, hangi yüzl e ür etil eceği ve t opl umsal
et ki si ni n ne ol acağı öneml i bi r sor un ol ar ak kar şımı za çı k makt adır.
Sanal uzayda her hangi konu hakkı nda bi r çok bil gi bul unabili ni r. Ama bul unan
bil gi ni n büyük bi r kı s mı nı , nesneni n özünü anl at an bil gil er den daha çok nesne i li şki n
i mgel er ol uşt ur ur. Ar adı ğı nı z her konu hakkı nda bil gi bul duğunuz bu uzayda asl a
bil gi ni n kalit esi konusunda net i f adel er kull anıl amaz. Çünkü bil gi hi çbi r deneti me
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mar uz kal madan sanal uzayda gezi nmekt edi r. Bu nokt ada bazıl arı sanal uzaydan
el de edil en bil gi ni n bili msel bi r kaynak ol ar ak kull anıl amayacağı nı söyl er ken, bazıl arı
da bu kar şı çı k makt adır. Bu dur u m bil gi ni n ne ol duğu, nasıl denetl eneceği ni ve
ki mi n bu kar arı ver eceği sor ul arı nı ber aberi nde geti r mekt edi r.
Sanal uzayı, her t ürl ü bilgi ni n sunul duğu büyük bir r ekl am panosuna benzet meni n,
pek hat alı bi r yakl aşı m ol mayacağı kanı sı ndayı m. Sanal uzay, her t ürl ü bilgi ni n aynı
anda sunul duğu, bil gi ni n sı nırl arı nı n, ili şkil eri ni n t am ol ar ak anl aşılmadı ğı bi r
dünyadır. Sadece bi r ey ar adı ğı bil gi ni n t ür ünü belirl eyi p, var ol anl ar ar ası ndan
mantı ksal ili şkil er kur ar ak i st edi ği bil gi ye ul aşır. Sanal uzay bi r eye ar adı ğı kaynağı
bul ması nda geni ş bi r ol anak sağl ar ken bul duğu kaynağı n güveni rli ği konusunda ona
sor u ml ul uk yükl emekt edir. Bi r ey, bul duğu kaynağı n ar adı ğı bil gi ye denk düşüp
düş medi ği ni kar ar ver ecek ol an ki şi di r.
Sanal kül t ür, f ar klı bil gi uzayl arı na ai t bil gil eri n kabl ol ar ar acılı yl a payl aşıl ması il e
doğan bi r kül t ür dür. Sanal kül t ür al ı cı il e mesaj ar ası nda dur an başka hi çbi r yer de
yaşa mayan bi r kül t ür dür. Bi r il eti şi mkül t ür ü ol an sanal kül t ür, mesaj ı n doğr u ve hı zlı
bi r şekil de il etil mesi ve iletil eni n al gıl anması üzeri ne kur ul ur. Mesaj ı ür et en ve al an
ar ası ndaki ili şki gi bi gör ünse de asl ı nda mesaj il e ür et en, mesaj il e al an ar ası ndaki
ili şki di r. Ür et en il e al an ar ası ndaki ili şki yi sağl ayan mesaj değil, hı zdır. Mesaj hı zlı bi r
şekil de akt arıl madı ğı nda anl amı nı yi tir mekt edi r çünkü her şey hı zl ı bir deği şi m
çe mberi i çi ndedi r. Hı z ul aşı m i çi n bi r il erl eme ol makt an çı kı p, bil gi yi daha i yi
al gıl amak i çi n bi r yol ol muşt ur.
Bi l gi ye ul aşı m hı zı nı n artması, bil gi ni n öne mi ni de arttır mı ştır. İ nsanl ar sürekli ol ar ak
güncel ol an bil gi ye haki m ol mayı i st emekt edi rl er. Bil gi ni n hı zlı il etil mesi ile ber aber,
nesnel eri n,

ol ayl arı n

bi r bi rl eri

il e

ol an

i li şkil eri

daha

çabuk

ol ar ak

gözl eml enebil mekt edi r. Ör neği n; t el evi zyonda savaş haberi ni n çı k ması ndan i ki
sani ye sonr a bor sadaki bazı hi sse senetl eri yüksel mekt e, bazıl arı i se düş mekt edi r.
Şüphesi z ki savaşı n politi k, sosyal , psi kol oji k yansı mal arı nı n ol duğu gi bi ekono mi k
yansı mal arı nı n da ol ması doğal dır. Fakat, bunun bu kadar hı zlı bi r şekil de ol ması ve
sır adan i nsanl arı n bunu bu kadar r ahat gözl eml eyebil mesi bu yüzyıl a özgü sanal
uzayı n yar attı ğı bi r davr anı ş şekli di r. İ nsanl ar geçen yüzyıll ar da savaşı n et kil eri ni, bu
yüzyıl da i nsanl arı n savaş çı kacak söyl entil eri ni n et kil eri ni hi sset mel eri nden, daha
yavaş hi sset mi şl er di r.
Sanal kül t ür ve ar açl arı, bi r eyi fi zi ksel

mekanl a kur duğu zor unl u ili şkil er den

kopar makt adır ve bi r anl a mda bi r eyi göçebe yapmakt adır. Mekanl a kur duğu zor unl u
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ili şki den kurt ul an bi r ey, cep t el ef onu, l ept op ve benzeri ar açl ar il e deva mlı ol ar ak
gl obal ağ il e il eti şi mi çi ndedi r. Bi r ey artı k hı zl a ul aşıl an ve deva mlı ol ar ak başkal arı
il e il eti şi mi çi nde ol an veya ol mak i st eyen bi r ki şi dir.
Sanal uzay, bi r eyi fi ziksel dünyadan kopar makt a ve vaku m et ki si i l e i çi ne
çek mekt edi r. Sanal uzayı n sunduğu ol anakl ar bi r eye her şeyi evi nden bil gi sayar
ekr anı başı ndan hall edebil me şansı ver mekt edi r. Bi r eyi n i şi ni yap ması i çi n i ş yeri ne
gi t mesi veya al ı ş veri ş yap ması i çi n mar ket e gi t mesi ger ek me mekt edi r. Bi r ey her
şeyi bil gi sayar ekr anı vasıt ası il e ot ur duğu yer den yapabil mekt edi r. Sanal uzayı n
sunduğu ol anakl ar bi r eyi n sadece düşün me şekli ni değil, yaşayı ş bi çi mi ni de
deği ştir mekt edi r.

Bi r ey büt ün hayatı nı

bi r t ek nokt adan kontr ol

edebil ecek

dur u mdadı r. Bu da şehri n, mi mari ni n deği ş mesi anl amı na gel mekt edi r. Büt ün bu
geli ş mel eri n sonucu ol ar ak hast ane, okul , al ışveri ş mer kezl eri, küt üphane gi bi
gel eneksel şehi r mi mari si nde öne mli yer t ut an mekanl arı n or an azal acak ve bunl arı n
yeri ne yeni mekanl ar al acaktır.
Sanal uzay her ne kadar bi r eyi fi zi ksel dünyadan uzakl aştırı p kendi i çi ne çeksede o
gi der ek fi zi ksel dünyanı n yansı ması hali ne dönüşt ür mekt edi r. Ger çek dünyaya ai t
bi r çok kavr am,

bili m ve sanat

dall arı

kendil eri ni

sanal ı n i çi nde t ekr ar

t anı ml amakt adır. Sı vı mi marl ı k (li qui d ar chit ect ure), deği ştiril ebilir müzi k ( navi gabl e
musi c), yaşanabilir ti yatr o ( habi t abl e ci ne ma) ve di ğer sayabil eceği miz bi r çok
kavr am, sanal i çi nde onunl a kendi ni t ekr ar t anı ml ayan ve sunan fi zi ksel dünyaya ai t
kavr aml ar dır. Sanal uzayda yapıl an bu t anı ml amal ar bi r ebi r bi r yansı ma değil bi r
deği şi m, bi r dönüşü m ve t ekr ar t anı ml amadı r. Bili min il erl emesi ne yar dı mcı ol mak
i çi n t asarl anan sanal uzay bili min ür etil di ği, yeni den t anı ml andı ğı yer

konu muna

gel mi ştir.
Mi cheal Benedi kt‟ e( 1994) gör e, büt ün di si pli nl er sanal uzaya yansı yacaktır. Sanal
uzay geni şl etil miş bi r evr en, i nsan deneyi mselliği i çi n yeni bi r yer di r. Sanal uzay
bili mler e kaynak ol makt an daha çok keşf edil mesi , bili nmesi ger eken yeni yoll ar açar
ve i nsanı n al gı boyut unun sı nırl arı nı deği ştirir.
Novak( 1994) bu yeni ort amı şu şekil de i f ade et mekt edi r. Sanal uzaydan önce
di si pli nl er ar ası nda bi r ayrı m var dı. Fakat bu ayrı m, şi mdil er de bi r çı k maz sokağa
gi r di ve di si pli nl er ar ası nda sı nırl ar yu muşayı p, eri yi p bi r bi rl eri ni n i çi ne gi ri p yok
ol dul ar. Ayrı dall ar dan çokl u di si pli nl er e, or adan i çi ce geç mi ş di si pli nl er e ve son
ol ar ak da dönüş müş di si pli nl er ort aya çı ktı.
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Bu yeni dur umu bi r örnekl e açı kl ayacak ol ur sak. MI T‟ t e böcekl eri n har eketl eri ni
i ncel eyen bi r bili mada mı , böcekl eri n bacakl arı ndaki kas har eketl eri ni i ncel emek i çi n
bi r bil gi sayar si mül asyonu yar atır. Bu si mül asyon ar acılı il e böcekl er üzeri nde
yapa mayacağı deneyl eri ger çekl eştirir. Böceği n bacak sayı sı artır dı ğı nda, böceği n
har eketl eri ni n ve hı zı nın nasıl deği şti ği ni bu pr oğr am ar acılı il e i ncel er.

Bi li m

ada mı nı n yaptı ğı bu si mül asyon pr ogr a mı nı Sili kon vadi si nde r obotl ar üzeri ne
çal ı şan bili m ada ml arı al ı p, bu si mül asyonl ar dan yar arl anar ak, düz duvar da
yür üyebil en, tır manan, robotl ar geli ştirirl er. Onl arı n t asarl adı ğı pr ogr a mı al an Wal t
Di sney ani mat örl eri çi zgi fil m yapı mı nda çok büyük bi r kol aylı k sağl ayan büt ünsel
har eket si st eml eri ni geliştir mişl er di r. Böyl ece ani masyon yapar ken, bi r kar akt eri
koşt ur mak i çi n hangi ekl e mi ni n nasıl har eket edeceği ne kar ar ver mek yeri ne onun
koş ması veya yür ümesi ni n kar arı nı ver mek yet mekt edi r.
Yukarı daki ör nekt e gör ül düğü gi bi di si pli nl er, bil gi ür eti m şekill eri ni deği ştir mişl er di r.
Ve bi r bi rl eri ni n i çi ne sı zmakt adır. Bi r bi rl eri ni n ür etti kl eri veril eri al ar ak kendil eri ne
yeni yoll ar belirl emekt edi r. Tek bi r di si pli ni nt ek başı na çal ı şı p bil gi ür etti ği çağ geri de
kal mı ştır, di si pli nl eri n t opl u bil gi ür eti mi söz konusudur.
Gl obal il eti şi m si st eml eri ni n ol madı ğı döne ml erde, bil gi onu yar at an veya ür et en
ki şi ni n eti k, t opl umsal , coğr afi sı nırl arı nda kendi ni t anı ml amakt aydı. Sanal uzay
coğr afi sı nırl arı n yok ol ması na, her yer de aynı t ür den bil gi ni n ür etil mesi ne neden
ol du. Bu dur u m sonucu ol ar ak hı zlı bi r şekil de kül t ürl er ar ası sı nırl ar, f ar klılı ğı
yar at an unsurl ar, r enkl er yok ol makt adır.
Sanal ı n coğr afi sı nırl arı yok say ması nı, her yer de aynı şeyi n ür etilmesi ni ve
t üketil mesi ni bazı bili m ada ml arı sanal uzayı n, fi zi ksel dünyayı dar alt ması ol ar ak
kabul et mekt edi r. Sanalla ber aber dünya f ar klı kül t ürl er t ar afı ndan yar atıl an kal ı n
r enkli çi zgil eri ni yitirirken bi nl er ce f ar klı ki mlik t ar afı ndan her hangi bi r sı nır a
t akıl madan ür etil en çi zgilerl e sarıl makt adır.

3. 3 SĠ BERUZAY( CPBERSPACE)

“ Boby deri n bi r sol uk al dı. “ Beauvoi r Jacki e‟ ni n bi r yıl an atı ol duğunu söyl edi.
Danbal a adı nda bi r yıl anı n. Bunun sokak t eknosunda ne anl ama gel di ği ni söyl er
mi si n?
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“ El bett e Jacki e‟ yi bi r t ermi nal ol ar ak düşün. Bobby. Bi r si ber uzay t er mi nali ol ar ak,
güzel ayak bil ekl eri ol an çok hoş bi r t er mi nal . Bazıl arı nı n yıl an dedi ği Danbal a‟ yı da
bi r pr ogr am ol ar ak düşün. Di yeli m ki

bi r buz kı rı cı ol ar ak. Danbal a Jacki e‟ ni n

t er mi nali ne yükl eni r. Jacki e buzu kır ar. Hepsi bu.
“ Peki ” dedi Bobby, i p ucunu yakal ayar ak. “ öyl eyse mat ri ks nedi r ? Eğer kı z bi r
t er mi nal . Danbal a‟ da bi r pr ogr amsa, o za man si ber uzay ne?”
“ Dünya” dedi Lucas. ( Gibson, 1999)
Si ber uzay ( cyber space) , yukarı da “ Sıfır Nokt ası” adl ı ki t abı ndan bir böl ü m
sunduğu muz bili m kur gu yazarı Willi am Gi bson t ar afı ndan ür etil miş bi r keli medi r.
Si ber uzay, Willi am Gi bson‟ ı n di st opi k bi r bakı ş açı sı il e yakı n gel eceği anl attı ğı
“ Nuer o mancer” ve “ Count Zer o” ( Sıfır nokt ası ) adl ı r omanl arı nda yar attığı mut suz
dünyanı n i s mi di r. Si ber uzay, t ek bi r haki mi yet al tı nda, çök müş şehi rl er de i nsanl arı n
si ni r si st eml eri ne sokul an ci pl erl e yar atıl mı ş, hüzün ve acı üzeri ne kur ul muş
hayatl arı n yer al dı ğı, uzaydır.
Gi bson‟ ı n r omanl arı nda ul usl ar ar ası bi r ekono mi yöneti mi ne sahi p bil gi t opl u munu
anl atır. Ro manl arı nda sadece sosyo- ekono mi k yapı nı n deği ş mesi nden ve bunun
bi r ey hayatı ndaki et ki si nden değil, i nsan vücudunun mi mari si ni n deği şmesi nden,
vücut suzl ukt an, dijit al ort amda yaşa makt an bahseder.

Gi bson r o manl arı ndaki

si ber uzay, post or gani k (vücut suz) bi r eyl er i çi n yeni bi r yaşa m al anı dır.
Wi lli am Gi bson‟ ı n yar attığı “ si ber uzay” keli mesi , i nsan kül t ür ünün ve i ş dünyası nı n
geli şen t eknol ojil er ı şı ğı al tı nda yakl aştı ğı, gel meyi pl anl adı ğı yeni dur uma veril en ad
ol muşt ur.
Davi d To mas‟ a ( 1994) gör e, si ber uzay kavr amı her ne kadar Willi am Gi bson‟ ı n
r omanl arı t ar afı ndan popül er ol asada O ne saf bir popül er ol gudur nede t eknol oji k
bi r yapayl ı ktır. İ nsan kül tür ü ve ki şili ği ni n gel ecekt e al acağı ko mposi zyonl ar üzeri nde
öne mli et kil eri ol acak, güçl ü, kol ektif, bell eğe ai t bi r t eknol oji di r. Gi bson det aylı bi r
şekil de si ber uzayı n ant ropol oji k gör ünt üsünü sunar. Geli ş mi ş sanayi sonr ası t opl u m
yapı sı nı n çi zgil eri ni ve si ber uzayı n sosyal ve ekono mi k yüzünü ort aya koyar. Her ne
kadar si ber uzay Willi am Gi bson‟ ı n di st opi k gör üşünden ort aya çı k mı ş bi r yer ol masa
da, onun r o manl arı ve kı sa hi kayel eri buz dağı nı n al tı nda gi zli kal mı ş sosyal
deği şi ml eri if ade eden öne mli bi r sosyal dokü mandı r.
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Gi bson‟ un r o manl arı n geçti ği di st opi k dünya bügun i nsan kül t ür ünün ve i ş
dünyası nı n gel meyi pl anl adı ğı nokt a ol muşt ur.Büyük bi r i hti mall e, hı zl a geli şen
bil gi sayar t eknol oji si ni i nsan kül t ür ünü ve i ş dünyası nı bu nokt aya çok kı sa bi r
za manda geti r ecekti r. Fakat bazı bili m ada ml arı pl anl anan bu gel ecek konusunda
son der ece ü mitli ve pozi tif bi r bakı ş açı sı na sahi p i ken bazı bili m adaml arı daha
t edbi rli bir il erl eyi ş i çi nde ol ma mı z ger ekti ği ni söyl e mekt edi r.
Mi cheal Benedi kt, si ber uzayı n gel eceği konusunda ü mitli ve pozi tif düşünen bi r bili m
ada mı dır. Aşağı da onun yaptı ğı si ber uzay t anı ml amal arı ndan bi r kaçı nı aktar acağı z;


Si ber uzay; her hangi bi r bil gi sayarı n si st eme bağl an ması il e ul aşıl an bi r yer di r ve
sı nırsı zdır.
ge mi den,

Vancouver‟ daki bi r bodr u m katı ndan, Port - au- Pri nce‟ deki bi r
Ne wyor k‟t aki bi r t aksi den, Teksas‟ daki bi r gar aj dan, Ro ma‟ daki bi r

apart mandan

Hong Kong‟ daki bi r ofi st en

Kyot o‟ daki bi r bar dan Aydaki bi r

l abor at uar dan aynı şekilde gi r ebil eceği ni z bi r yerdi r.


Si ber uzay; el ektri ği n akı ll a il erl edi ği kori dorl ar dır. Bil gi t opl anı p, depol andı kça
odal ar çi çek açar. Her yeni ekl enen i maj , keli me, sayı, ek, i kil em, düşünce i l e
deri nli ği bi r kat daha art ar, daha deri nden nef es al ı p ver meye başl ar ,
ko mpl eksl eşi r ve daha çok şeyi i çi ne al ır. Kabar an, parl ayan, vı zıl dayan, akı şkan
bi r küt üphanedi r, bi r şehi r di r. O, uçsuz bucaksı z, dayanı klı, sı vı, il k bakı şt a
t anı ml ana maz ol andır .



Si ber uzay; bi r göl gi bi dol u saf bi r bil gi ni n ger çeği di r. Fi zi ksel dünyayı deği şti r en
mesajl ar or manı nı n şi fonunu çek mek, doğal ve şehi rsel bil gi yi r adyoaktif
maddel er den t e mi zl emek ve kağıt endüstri sini n bul dozerl eri nden, post ane
ka myonl arı ndan, j etl eri n benzi n du manl arı ndan, köst ek hava al anl arı ndan,
r ekl am panol arı ndan, bilet sır al arı ndan, dol u metr ol ar dan kurt ul maktır.... Büt ün
yet er si zli kl er den, ki rlili kl er den kurt ul manı n yol udur.

Mi cheal Benedi k gi bi bazı bili m ada ml arı, si ber uzayı n gel eceği konusunda pozi tif
düşünüp ve i nsanl ı k t arihi açı sı ndan çok büyük ve yar arlı bi r geli ş me ol ar ak kabul
eder ken Paul Vi rli o gi bi bazı bili m ada ml arı si ber uzayı n gel eceği konusunda
kar a msar dırl ar ve t emki nli ol mak ger ekti ği ni savun makt adırl ar.
Paul Vi rili obu yeni ort amdaki t ehli keyi şu şekil de i f ade et mekt edi r. Üç t ane büyük
sanayi devri mi var dır; il k öne mli geli ş me ul aşı mdı r, de mir yoll arı, havaal anl arı,
el ektri k hatl arı, kabl ol ar. Büt ün bunl ar j eopoliti k el emanl ar dır. Bunl arl a, eş za manl ı
ol ar ak geli şen i ki nci öne mli geli ş me i se il eti şim devri mi di r. El ektri ği, r adyoyu ve
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t el evi zyonu i çeri r. Bu devri ml erl e ber aber t eknol oji dağı nı kl aş mı ştır. Maddesel
ol mayan, el ektr omanyet i k
sı nır day mı ş gi bi

t anı ml anan ol uş muşt ur. Üçüncü büyük geli ş me i se

gözüken t r anspl ant asyondur .

Büt ün bu il eti şi m ve ul aşı m

t eknol ojil eri ndeki geli ş mel er, t eknol oji ni n küçül tül er ek

i nsan vücuduna enj ekt e

edil me ol asılı ğı nı arttır makt adır. Füt üri stl eri n i nsan vücudunu ki myasal ol ar ak değil,
t eknol oji k ol ar ak devam ettir mek i st eği ne yakl aşıl makt adır.

Bugün j eopoliti k

dünya mı z ul aşı mve il etişi mt eknol ojil eri t ar afı ndan koli ni ze edil di ği gi bi, gel ecekt e de
ül kel eri, şehi rl eri donat an bu t eknol ojil er aynı şeyi i nsan vücuduna yapacakl ar dır. Bi z
şehri ni çi nde değil, şehi r bi zi mi çi mizde yaşı yor muş gi bi ol acaktır. Kal p si mül at örl eri,
pr ot ezl er, Mar vi n Mi nsky‟i n öner di ği il ave hafı za bunu i şar et et mekt edir. Tanrı yı
i nsan bi çi mi nde t asarl ayan bi r t eknol oji vardı r. Bi yo maki na i nsanl ar ol manı n
sı nırl arı ndayı z. Ben şahsen hi per si mül e edil miş i nsanı n yar atıl ması na kar şı yı m.
Ben bu üç devri mi n t eknol oji k bi r esasçılı ğa, si ber mezhebe yol göst er di ği ni
söyl üyor um. Tı pkı di ni bi r esasçılı k gi bi, aşı rı t eknol oji k bağı mlılı kla yar atıl an,
t eknol oji k esasçılı k ol uşt ur ul makt adır ve bunun da di ni esasçılı k kadar t ehli keli
ol duğuna i nanı yor um. Moder n i nsan, Hı ri sti yan İ sa‟ yı

öl dür müşt ür ve daha

t ehli keli si ni maki ne t anrı yı yar at mı ştır.
Ben bil gi uzayı nı n kendi ni j eol oji k uzaya e mpoze edeceği ne i nanı yor um. Bi r az daha
dar al mı ş bi r dünyada yaşayacağı mı za i nanı yoru m. Ar ayüzl eri n kapasit esi bi zi m
dünya mı zı dar alt makt adı r. Bu t eknol ojil eri n sonucu ol ar ak, ger çek uzay ner edeyse
hi çbi r anl ama gel meyecektir. Deva mlı ol ar ak ür etil en hı z, bu dünyayı hi çbi r şeye
i ndi r geyecek; bu sebept en öt ür ü, yakı n gel ecekt e, i nsanl ar kendi ni küçük bir çevr eye
sı kı ştırıl mı ş gi bi hi ssedecekl er di r. Gel ecek nesill er de, Faucoul t‟ un

bahsetti ği

hapsedil mişli k duygusu gi bi, hı zl andırıl mı ş sanal bil gi den kaynakl anan t ol er e
edil ebilirli ği n

sı nırl arında

bi r

hapsedilmi şli k

duygusu

ol uşacaktır

( htt p:// www. ct heor y. net/a- cyber war _god. ht ml).
Wi lli am Gi bson‟ un t arif etti ği t ür den si ber uzay, kendi ne özgü coğr af yası, fi zi ği,
doğası, kur all arı ol an, bi l gi i şçil eri ni n bil gi ar ayı p, bul duğu, deva mlı kontrol edil en,
düzenl enen, gücün kazanılı p kaybedil di ği, eğl enebili ni r, öğr etil ebili ni r yani i nsanı n
i çi nde yaşayı p, öl ebil eceği bi r uzay t a m ol ar ak ol uşt ur ul ma mı ştır veya bi z f ar kı nda
değili z, bil miyor uz. Ama bu yeni dünyayı yar at mak i çi n atıl an adı ml ar daha eni ne
boyuna düşünül üp atıl mal ı dır.
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BÖLÜM 4

4. 1. MĠ MARLI K SANAL Ġ LĠ ġKĠ SĠ

Mi cheal Benedi k, bil gi sayarı, moder ni z mden sonr a mi marlı kt aki en büyük geli ş me
ol ar ak t anı ml amakt adır. Bi l gi sayarl ar ve onun yar attı ğı si ber uzayı n, mi marl ı k
al anı nda öne mli et kil eri ol muşt ur. Fakat bi z bu bilimde, mi marlı k ve sanal ar ası ndaki
ili şki yi i ncel er ken, kendi ni bil gi sayar t eknol oji si ile özdeşl eştir en sanal kavr a mı ve
mi marlı k ar ası ndaki ili şki yi i ncel emeden önce, mi marl ı k ve sanal ar ası nda sür egel en
ili şki yi irdel eyeceği z.
Daha önceki böl üml er de ort aya koyduğu muz gi bi sanal , pot ansi yel barındı r an bi r
ger çekli ktir. Bu pot ansi yell er ona deği şebil me, dönüşebil me, f ar klı ko mbi nasyonl ar
yar at abil me ve bi r büt ün ol ar ak asl a gör ül e meyecek or gani zasyonl ar veya
or gani z mal ar üzeri nde çal ı şabil me hakkı veri r. Bu kar akt eri nden dol ayı soyut ür eti m
sür eci ni n bi r par çası dır.
Mi marlı k, sanal ol an il e ger çekli ği ni kesi ştir er ek nesneyi var et meye çal ı şan bi r
kur gudur.

Ür ün, t asarl a ma ve ür eti m sür eçl eri ni n dengesi il e ol uş makt adır.

Tasarı mcı sı nı n, zi hi nsel f ant ezi ni n i nşa edil miş t emsi li yeti, mi mari ür ünü bu dünyada
var eder ve ger çek kılar. Düşsel ol an, so mut l aşdı ğı nda; i nşa edil ebilme yeti si
kazandı ğı nda, nesnel mimari , ür ün ort aya çı kar.
Mi marlı k her za man yar atı cılı k ve düşünce esası na dayanan soyut bi r ür eti msür eci
i çer mi ştir. Mi marlı k, sadece bi na i nşa et mek değil aynı za manda düşünceni n,
duygunun, hafı zanı n yar atıl ması ve kar maşı k ili şkil eri n t ekr ar

t anı ml an ması ve

sunul ması dır, bi r yap ma eyl emi di r. Bünyesi nde soyut bi r ür eti m sür eci barı ndır an
mi marlı k, sanal a ort aya çı k ması i çi n ger ekli ze mi ni sağl ar. Sanal da mi mari yi bi r
f ar klıl aş ma, deği şi m, dönüşü m sür eci i çi ne sokar. Bu da mi mari ni n geli ş mesi ni
sağl ar.

38

Sanal ; ger çekt e yeri ol amayı p, zi hi nde t asarl anan, mer hu m, f ar azi, t ah mi ni ol andır;
t asarı mdı r. Ger çeği n kayıt sı z varlı ğı na kar şı, sanal ı n var ol ma; vücut bul ma kaygı sı
yokt ur.

Nesnel

ol ar ak kesi n, net, apaçı k değil di r, kendi si ni

t anı ml ana mayandı r. Sanal ol an, ger çek il e

el e ver meyen;

düşsel gücüyl e yarı şır. Di psi z bi r

evr ende, sı nırsı z düşselli kl e büt ünl eş mi ş düşüncel er bil eşkesi di r. Sanal, i nsanı n
doğayl a savaşı ndaki en öne mli yar atı cı sil ahı dır. Var ol ma ve yok ol ma endi şesi
t aşı madan, sonsuzl uk i çinde gezi nendi r ( Asili skender, 2002).
Bu nokt ada t ekr ar Gill es Del euze‟ un ol ası ve sanal nesnel er ar ası ndaki ayrı mı na
döner sek. Ol ası şeyl er, ger çek ol anl arı n kar şıtı dır. Ol ası şeyl er ger çekl eşti r me
sür eci nden geçerl er. Ancak, sanal şeyl er, ger çek şeyl eri n kar şıtı değil dirl er. Zat en
kendi i çi nde t a ma men ger çekti rl er. Sanal şeyl eri n sür eç kar akt eri sti kleri, nesnel
ol ar ak ger çekl eştir mek değil, i mgesel ol ar ak ger çekl eştir mekti r. Bu dur umda, ol ası
şeyl eri n nesnel ol ar ak gerçekl eştiril mesi il e sanal şeyl eri n i mgesel ger çekl eştiril mesi
ar ası ndaki f ar k nedi r ? Ol ası şeyl er bi r ger çekli k üzeri ne ür etilirl er. Bi r şekil de, daha
önce var ol muş bi r nesneyl e t emsil edilirl er. Ancak sanal şeyl eri n i mgesel ol ar ak
ger çekl eştiril mesi , f ar klılıkl ar, ayrılı kl ar ve f ar klıl aştır ma il e sür eçl eni r. Bu şekil de bi r
ger çekl eştir me, özde ki mli kl e ve bi r sür eç ol ar ak te msill e ili şkili değil di r.
Ol ası ol anl arı n ger çekl eş mesi her za man aynı şekil de ol ur ken, sanal ol anl arı n
ger çekl eş mesi deneysel bi r sür eçtir, ne ol duğunu gör mek i çi n yaşanıl an bir sür eçtir.
( Raj ch man, 1998) Sanal , t asarı mcı yı henüz cevapl an ma mı ş pr obl eml erl e kar şı
kar şı ya geti rir. Sanal , mi marl ı ğı, veril miş deği şkenl er e ( ger ekli i şl evl er, mali yet gi bi )
yöneli k cevap bul ma eyl e mi nden koparı p, kendi si ni bi r sor u hali ne geti rir. Bu sor ul ar
daha önce veril miş cevapl ar a gör e ayarl anma mı ştır, yeni cevapl ar ger ektirirl er. Bu
cevapl ar sanal mekanı n özgün, deği şken f ar klı kar akt eri ni yar atır.
Bu nokt ada şunu söyl eyebiliri z. Mi marlı k al anı nda daha önce sor ul ma mı ş sor ul arı
sor an ve bunl ar a yeni cevapl ar ar ayan, haki kil eş me eğili minde ol mayan, i mgesel
ol ar ak ger çekl eştiril en mimarl ı k, sanal bi r mi marlı ktır, ve bi r anl amda üt opyadı r.
Bi li nçsi z ol ar ak sür eç i çi nde ger eksi nmel er doğr ult usunda, r astl antı sal ol ar ak
t asarl an mı ş gel eneksel şehi r mi mari si ni, geli şen t eknol oji k ol anakl arı nı kull anar ak,
t opl umun i hti yaçl arı

doğr ult usunda

nasıl

yenil enebil eceği

Cor busi er, Voi si n Pl an‟ ı i l e bu sor uya cevap ar a mı ştır.
köhne mi şli ği ne,

sor usunu

sor an,

Pari s‟i n eski mişli ği ne,

yeni yaşa m şekli il e uyu msuzl uğuna ( ot omobill er ve yoll ar ) kar şı

bi r çözü m ol ar ak sunduğu pl anda, Cor busi er, Pari s‟i n yarı sı nı yı kı p yeri ne büyük
gökdel enl er, i ş mer kezl eri, di k meyi

ve bunl arı n çevr esi ne de gökdel enl er de
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çal ı şacak i nsanl ar i çi n

konutl ar yap mayı öner mi ştir. Cor busi er daha önce

sor ul ma mı ş, günde me geti ril me mi ş bi r sor uya cevap ver mi ştir. Cevap ( pr oj e) bi r
t artı ş ma konusu ol abilir fakat cevabı n ve sor unun f ar klılı ğı ve pot ansi yeli ort adadır.
Dol ayı sı il e Cor busi er‟ ni n mi marlı ğı sanal bi r mi marlı ktır.

Şekil 4. 1. 1. Le Cor busi er , Voi si n Pl anı
Büt ün bi r kenti n üzeri ni ört en dev kubbel eri n ve havada uçan j eodezi k st r ükt ürl eri n
düşünü kur an R. Buck mi nst er Füll er konut sor unu çözer ek i nsanl ı ğı yeni den yaşa ma
döndür meyi a maçl ar. ” Fi zi ksel

evr en bi r maki nedi r” di yen ve

maki nel eş meni n

öne mi ni n al tı nı çi zen Füll er, al t er natif bi r dünya kur mak, ekono mi k ve t ekni k
geli ş meni n çeli şkil eri ni n üzeri nden sonsuza kadar gel mek i çi n pr oj el er ür et miştir.

40

Şekil 4. 1. 2 Full er‟i n Manhatt an‟ ı n üst ünün i ki mil çapı nda i kli mlendi ril miş bir j eodezi k
kubbe il e ört ül mesi ni önerir.
Yukarı da ör nekl eri sunduğu muz sanal mi maril ere bi r çok ör nek ve i si m ekl eyebiliri z.
Fakat, sanal mi mari ye sadece t opl umsal sor unl ar a çözü m ar ayan sor u sor dur maz.
O, her t ürl ü sor uyu mi mari ni n i çi ne sokar ve cevap ar ar. Achi gr am gr ubu mi mari ye
f ar klı bi r nokt adan bakı p, çevr esel kontr ol e ve bi reyi n ki şi sel i st ekl eri ne öne m ver en
yarı ot ono m, beli rli bi r hı zl a deği şen si st eml er t asarl amı ştır. Mü mkün ol an her
yer den düşünceyi

al an Achi gr am gr ubu,

bi li m kur gudan canavarl arı, petr ol

r afi nel eri nden t üpl eri, kit apl ar dan t el oskopi k duvarl arı, mi mari den ön geril meli
si st eml eri ve uzay kaf esi al ı p , bunl arı yeni den kendi düşüncel eri doğr ul t usunda
t asarl ayı p kull anmı ştır.

Şekil 4. 1. 3. Ar chi gr am, I nst ant cit y ( 1969)
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Eğer el ektri k ve ses kabl ol ar ar acılı yl a akt arılı yor sa, belirli bi r sür e uçan şehi rl er
yapıl abilir, di yen Ar chi gr am “ Anl ı k şehi r” pr oj esi ni t asarl amı şl ar dır. Anl ı k şehi r
har eket eden bi r si rk gi bi di r. Bi r vil ayeti n deği şi k kasabal arı nı zi yar et eden ve f ar klı
akti vit el er düzenl eyen bi r şehi r di r.
Bi r çok mi mar var ol an si st emi dest ekl er. Bu mi marl ar kendil eri ni yar atı cı ve yenili kçi
ol ar ak t anı ml ar a ma bunl ar politi k ot orit eyi ve gücü eli nde bul undur anl ar t ar afı ndan
kur ul muş ya da t asarl an mı ş fi zi ksel ve sosyal düzeni ort aya çı kar anl ardan daha
f azl ası değil di r, di yen Lebbi s Wood ,

mi marlı ğı n, asl ı nda var ol an koşull arı

deği ştir mek ol duğunu, bunun da özünde politi k bir davr anı ş ol duğunu söyl er. Ancak,
böyl e bi r mi marlı ğı n i nsanl ı ğı n geli ş mesi nde kat kısı ol acağı na i nanır.

Şekil 4. 1. 4 Lebbi s Wood, Berli n Fr ee- Zone( 1990)
Under gr ound Berli n( 1988), Aeri al Pari s ( 1989), Berli n Fr ee- Zone( 1990) Zagr eb
Fr ee- Zone ( 1991),

Doubl e Landscape Vi enna ( 1991) pr oj el eri nde, var ol an

t anı ml an mı ş, r asyonel şehi r mat ri si ne kar şı Lebbi s Wood‟ un t anı msı zlı ğı n mi mari si
dedi ği

özgür böl gel er ve mekanl ar sunar. Kül t ür el, sosyal ve politi k deği şi mi çi n,

i nsan bil gi si ve i catl ar da gi zli kal mı ş ol anakl arı sunan, asl a t ah mi n edil emez bi r
mi mari mat ri s yar at makt adır. Wood, ben büt ün ot orit er r eji ml er e ve ot orit eye
kar şı yı m.

Ben

bi r eysel

ot orit eni n

davr anı ş

ve

har eketl eri nin

çevr eyi

deği ştir ebil eceği ne i nanı yor u m. ( Özgür çevr e böl gesi bu dur u ml a il gil eni yor.)

Bu

al anda hi çbi r bi r ey uzun sür e ot orit e ol ar ak dur a maz çünkü büt ün bi r eysel
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davr anı şl ar geçi ci di r, der. Lebbi s Wood‟ un t anı ml adı ğı mi marlı k mekan ör güsü ve
br eyi n mi mari yi t anı ml amadaki r ol ü açı sı ndan i ki nci böl ümde ort aya koyduğu muz
si ber uzayı n mi mari si il e ört üş mekt edi r. Bi r eye sonsuz özgürl ük t anı yan si ber uzay,
ona, büt ün ot orit er güçl eri n eli nden sı yrıl ar ak, kendi mi mari si ni yar at ma gücünü
ver mekt edi r. Si ber uzayı n mi mari si hi çbi r gücün ve kur u mun t ekeli nde değildi r. Her bi r
bi r ey si ber uzay mi mari sini kendi nce deği ştirir ve yeni den yar atır. Si ber uzay asl a net
ol ar ak t anı ml ana mayan ve sür ekli deği şen bi r bil gi mi mari di r. Wood‟ un düşl edi ği
mi mari bi r anl amda si beruzayda yar atıl mı ştır ve yaşa makt adır.
Yukarı da bazı mi mari ör nekl er sunul muşt ur. Bunl ar mi marlı k pr obl emi ne f ar klı bi r
bakı ş açı sı ndan bakan, yeni sor ul ar sor an ve f arklı çözü m öneril eri ort aya koyan
pr oj el er di r. Bu ör nekl eri n sayı sı nı arttır mak mü mk ündür f akat bu pr oj el eri n öne mli bi r
özelli ği hi çbi ri ni n so mut a yani mi mari ür üne dönüş me mi ş ol ması dır. Bunun sebebi ,
t asarı mcı nı n böyl e bi r i st ek i çi nde bul un ma ması dı r veya çağı n yapı m t ekni kl eri ni n
böyl e bi r ür eti me i zi n ver me mesi di r. Bur ada göz ar dı edil me mesi ger eken i ki nci
unsur i se t asarı mcıl arı n bu pr oj el eri n ger çekl eştiril emeyeceği ni bil mel eri ne r ağ man
böyl e pr oj el er ür et mel eridi r. Sadece çi zgi ve yazı boyut unda kal mal arı na r ağ men bu
pr oj el er mi mari düşünceni n geli ş mesi nde öneml i bi r yer t ut muşl ar dı r. Bugün
bi nal ar da kull anıl an bi r çok si st emi n il k düşüncel eri bu pr oj el er den çı k mı ştır.
Bi r mi mari ür ün, i nşa edi l meden, yapı nı n sağl adı ğı deneyi ml eri f ot oğr afl ar, r esi ml er
ve di ğer medya ür ünl eri il e sunabil mekt edi r. Bu dur u mu mi mari düşünceni n
deneyi ml enebil mesi

i çi n

ger çekl eş mesi , i nşa edil mesi ,

ger eklili ği ni

ort adan

kal dır makt adır. Bi r mi mar, hi ç bi na i nşa et meden, çi zi ml er ve bil di ril er yayı nl ayar ak
mi marlı k yapabilir. Mi mari ni n nesnesel ger çekli ği, ür ün öne mi ni yitir mekt e ve mi mari
düşünceni n özgün f ar klı kar akt eri ve bunun met ne ve çi zgi ye dökül mesi ön pl ana
çı k makt adır.
Fot oğr af ve çeşi tli r öprodüksi yon t eknol ojil eri ile ki tl e il eti şi m ar açl arı nı n ort aya
çı k ması ndan sonr a mi marlı ğı n t emeli ol ar ak “ gerçekli k” deği ş mi ştir. Kendi

mi mari

gör üşl eri ni açı kl amak i çi n Le Cor busi er kendi der gi si L‟ esprit Noveu çı kar mı ş ve bu
der gi de çal ı ş mal arı nı f otoğr af dest ekli ol ar ak yayı nl amı ştır. Kuşkusuz yapı nı n var
ol ması mi mari çal ı ş mal arı i çi nde öne mli bi r andı r. Ancak Le Cor busi er i çi n yapı
sonuç ür ün değil di r. L‟ esprit Noveu‟ da yayı nl anan f ot oğr afl ar ve di zgil er bi r başka
mi marlı ğı anl atır. İ nşa edil miş hali yl e bi naya ayrı calı k yükl eyen hi yer arşi k düzen
kaybol ur ve yeri ni bi nanı n konsepti il e bi nanı n kendi si ve r öpr odüksi yonl arı
ar ası ndaki kar maşı k ilişki ye bır akır. Hi yer ar şi k düzeni n uzakl aştırıl ması il e Le
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Cor busi er yapıl arı nı n, f ot oğr afl arı n mekanı nı t emsi l etti ği bi r dur u m or t aya çı kar
( Yunaka, 2002).
Sanal şeyl eri n kar akt eristi k özelli kl eri asl a t amamen ger çekl eşe meyi şl eri dir. Sanal
mi marlı k mi mari yi bi r f ar klıl aş ma sür eci ne sokar ve ger çekl eşi rken yani bi naya
dönüşür ken bi r f ar klıl aşma sür eci nden geçerl er. Buda bi na ve çi zgi ar ası ndaki f ar kı
yar atır.
Sanal

mi marlı k özde vücudsuz bi r mi marlı ktır. Bünyesi nde f ar klı pot ansi yell er

barı ndır an pr oj e çi zgi ve yazı ya dönüşür ve il eti şi m ar açl arı yar dı mı il e başkal arı
il eti şi me gi r er. Bu il eti şim zi hi nsel bi r il eti şi mdi r. Gör sel ol ar ak al gıl amaya dayanır.
Hi çbi r sanal pr oj e haki kil eşti ği za man i mgesel ol ar ak al gıl andı ğı gi bi al gıl an maz.
Al gıl ayan bi r ey ve yapı ar ası ndaki or antı deği şmi şti r. Bi r ey mi mari ür ünü r esi mden
veya yazı dan al gıl ar ken daha baskı bi r kar akt er di r. Pr oj eni n dı şı ndadır ve onu
dı şar dan al gıl ar. Oysa bi na ger çekl eşti ği za man bi r ey bi nanı n i çi ndedi r ve onu
i çer den al gıl ar. Bur ada baskı n ol an kar akt er bi nadı r. Aynı bi naya ai t i ki al gıl ayı ş
bi r bi ri nden f ar klı dır ve bi rey bu al gıl ayı şl ar da f ar klı şeyl er hi sseder.
Masall arı n, dest anl arı n, mi t ol ojil eri n t opl umsal hayatt a öne mli yerl eri var dı r. Bunl ar
t opl umsal hafı zanı n ür ünl eri di r. Topl umun düşünce yapı sı nı n geli ş mesi ni sağl arl ar.
Far klı kül t ürl er e ai t bu dest anl arı n, mit ol ojil eri n hepsi ni n ort ak

nokt al arı var dır.

Ör neği n, yar adılı ş dest anl arı nda, il k i nsan bi r sebept en öt ür ü cennett en ayrıl mak
zor unda kal ır ve sert i kli m koşull arı nı n haki m ol duğu bu dünyaya gelir. Sert doğa
koşull arı ve t opl umsal yapı nı n ağı r kur all arı al tında ezil en i nsan, her za man daha
huzurl u ol abil eceği bi r mekanı n ( her şeyi n çok güzel ol duğu cennetti n) özl emi i çi nde
ol muşt ur ve bu özl em mi mari düşünceye de yansı mı ştır. Mi marlı k her za man i çi n en
i deali ni ar amı ştır.
İ nsanoğl u her za man yaşadı ğı mekandan daha güzeli ni, daha i deali ni ( müke mmel i )
yap mak i st emi ştir. Fakat bu mü mkün ol ma mı ştır. İ deal ol duğunu düşüner ek
ger çekl eştir di ği her mekanda onu r ahat sı z eden unsurl ar ort aya çı k mı ştır. İ nsanoğl u
sür ekli bi r deği şi mi çi ndedi r. Bu deği şi m, he mfi ziksel he m de r uhsal bi r deği şi mdi r.
Sadece i nsan değil, i nsanı n i çi nde bul unduğu evr en de kendi i çi nde deği şi mi
barı ndırır. İ nsan ve evr en sür ekli deği ş mekt e ve f ar klıl aş makt adır. İ deal mekan
kavr amı i se daha kesi n, t anı mlı ve bi t miş bi r mekan kavr amı dır. İ nsan her za man bi r
i deal mekan kaygı nsı nda ol sa da mekanı n sabi tli ği, bi r eyi n deği şkenli ği, i nsanı n ve
i deal mekanı n bi r nokt ada bul uş ması nı engelle mi ştir. Dol ayı sı il e mi mari i deal
mekanl ar hi çbi r zaman ger çekl eştiril meyen sadece zi hi nde t asarl anan mekanl ar dır.
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Sanal si mul asyon değildi r f akat sanal kendi ni si mül asyonl a bi rl eştirir ve onunl a
sunar. Bu ili şki bazen sanal ve si mul asyon ar ası ndaki ili şki yi göl gel er ve sanal ı n
si mül asyon ol ar ak al gılan ması na neden ol ur. Post moder ni st düşünce; moder ni st
mekanl ar da i nsanl arı n kendi ni mut suz hi sset mel eri ni el eştir er ek, geç mi ş döne mdeki
mi maril er e ai t el emanl arı kull anar ak i nsanl arı n kendil eri ne yakı n hi ssedecekl eri
mekanl ar yar at mak ger ekti ği ni söyl er. Bu yakl aşı m, mi mari el amanl arı özünden,
a macı ndan kopar ar ak saht e bi r si mgesel anl atı m il e t asarı mı n i çi ne yerl eştirir.
Mi mari ür ün, kendi özüne ai t ol mayan el emanl ar il e yeni bi r dur uş ve anl am kazanır.
Mi mari kendi özünü değil bu el emanl arl a ber aber kendi ne yükl enen anl amı anl atır.
Bunun t a m t er si bi r söyl ev de doğr udur. Gel eneksel mi mari de belirli bi r anl amı,
ili şki yi if ade eden el emanl ar t üm anl aml arı ndan ve ili şkil eri nden koparıl arak, başka
bi r amaçl a yar atıl an mi mari ni n i çi ne sokul ur ve yeni bi r şey ol ma eğili mine gi r er.
Mi mari mekanl arı, gel eneksel mi mari kül t ürl erl e ili şkili ol ar ak, sanal bi r dur uş, gi bi
gör ün me dur u mu ol ar ak t asarl amak, yeni ekonomi k si st emi çi nde büyük bi r kazanç
sağl amı ştır. Bunun sonucu ol ar ak son yıll ar da dünyanı n her yeri nde ol duğu gi bi
İ st anbul‟ da da cephel erinde eski yunan mi mari sine ai t kol onl ar, pl ast erl er , ar şitr avl ar
bul unan veya gel eneksel

Tür k mi mari si ne ai t el emanl arı n kull anıl dı ğı sit el erl e

yapıl mı ştır. Kull anı cı, kendi ne sunul an saht e gör ünt üden r ahat sı zlı k duyma makt adır.
Saht e

gör ünü mü ger çek gi bi kabul edi p,

kendi ni de bu gör ünt ünün i çi ne

yerl eştir mekt edi r. Böyl ece, kull anı cı da bi r anl amda sanall aş makt adır.
Ameri ka Bi rl eşi k Devl etl eri coğr af yası ve kül t ür ü, sal t , ucuz bi r r epli ka ol mal arı veya
bi r şeyi t emsil et mel eri nin öt esi nde, ger çek gi bi davr anan sanal mi marl ıkl a, yapı m
dill eri yl e ve pr ogr a ml arı i l e dol udur. Las Vegas kenti i se, bu bağl amda deği nil mesi
ger eken bi r mekansal kur gu i çeri r. 20. yüzyıl başl arı ndan beri, ayrı calı klı bi r ki mli ği
ür et me t el aşı nda ol an bu “ sanal yer” , ABD kent l eri ni n genel ki mli kl eri ni, abartılı da
ol sa dı şa vur ması yl a di kkat çeker. Bur ayı özgün kıl an, özelli kl e son döne ml eri nde
f üt ur suzl uğa var an , kenti n şi zofr eni k bell eği ve bu bell eği canl ı t ut acak mekansal
düzeneği di r. Kent, t ama men bi r bi ri nden bağı msı z i mgel er, i şar etl er,

mi mari

modell er i çer mekt e, f arkl ı kül t ür e ai t her t ürl ü mekana ili şki n bil gi yi, sayı sı z kez
kopyal ayar ak bi r eye t ekr ar t ekr ar sun makt adır. Ancak mekana ili şki n bil gi, f ar klı
pr ogr aml ar

böl üner ek,

eğl enceni n

boyundur uğuna

sapl anan

“ met al ar a”

dönüş mekt edi r. Sanal ı n bi r özelli ği ol ar ak belirttiği mi z bil gi ve eğl ence ar ası ndaki
yüz Las Vegas‟ da t a mamen ort adan kal k makt adır. Sonuç, eğl enceni n , dol aysı yl a
mekan dahil her şeyi n kol ayca t üketil ebilirli ği di r( Saygı n, 2002).
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Las Vegas‟ ı n saht e yüzünde bi r ey öykünen yer e gi t meden o mekana ai t büt ün bil gi yi
el de et mekt edi r. Mı sır t apı nakl arı, Venedi k su kanall arı il e çevr el en mekt e, kül t ür
kenti Pari s, Ameri ka çoğr af yası nı n t ozl u peyzaj ı i çi nde, t üm i mgel eri i l e t ekr ar
ür etil mekt edi r. Mi mari diller kar maşası, eğl enceye pr ogr aml an mı ş kenti n bi r anl a mda
kurt arı cı sı ol makt a ; t üketil ebilirli k i se , mi mar i i mgel eri n zevksi z çoğunl uğu ve
kar maşı klı ğı il e dest ekl en mekt edi r. ( Saygı n, 2002)

Şekil 4. 1. 5 Mi cheal Gr aves „i n Fl ori da Di sney worl d i çi n yaptı ğı Dol phi n and
Swan ot eli
Ameri kan kül t ür üne ai t bi r kavr am ol ar ak ort aya çı kan ve or adan dünyanı n başka
yerl eri ne yayıl an Di sney dünyası, i nsanl ar a

sı nırsı z eğl enceyi ve özgürl üğü,

sanallı ğı n sı nırl arı i çi nde beli rli bi r ücr et karşılı ğı nda sun makt adır. Yar atıl an
eğl enceni n ve

sanal mekanl arı n et ki si il e bi rey, belli bi r sür e boyunca kendi ni

dünyanı n mer kezi nde hi sset mekt e ve her şeyi n ona hi z met et mek i çi n yar atıl dı ğı na
i nanı p mutl u ol makt adır. Di sney dünyası na gel en i nsanl ar, ger çek dünya i l e büt ün
bağl arı nı koparı p, sadece

o mekanı hi ssedi p, sonsuz bi r özgürl ük duygusuyl a

i st edi kl eri her şeyi yapı p, o mekanda eğl en mekt edi rl er. Bu bağl amda, Di sney
dünyası nı, her kesi n kendi ni özgür hi ssetti ği, her bi r eyi n kendi si ni t ekr ar t anı ml adı ğı
bi r mekan ol ar ak kabul edil ebilir. Ger çek mi mari ni n yar at amadı ğı i deal mekanı,
cennet

mekanı nı

başar makt adır.

Di sney dünyası f ar klı
Mi mari ni n

ger çeği ni

mi maril er den al dı ğı sanal i mgel erl e

yapa madı ğı nı

başar makt adır.
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sanal ı,

saht e

dur uşu

Baudrill ar d‟ a gör e “ ne devasal , kendi nden ol uş muş ar aç t r afi ği, ne de Los Angel‟i n
ti cari al anl arı , köt ü bi r zevki n veya ki t sch‟i n so mut bi r mani f est osu ol ar ak gör ül ebilir;
bu, daha zi yade Ameri ka‟ ya özgü gel eneksel bi r dur uşun kendi si di r. Güven Arif
Sar gı n‟ a gör e, t üm bu özgün ve bi r o kadar da gel eneksel dur uş i çeri si nde Ameri ka,
ne bi r düş ne de bi r ger çekli ği n kendi si di r. ABD, hi per ger çekli ği yansıt an sosyal bi r
düzeni , kül t ür el bi r karmaşı klı ğı ve mekansal pot puri yi çağrı ştır makt adı r. Asl ı nda
Baudrill ar d‟i nt anı ml adı ğı gi bi, t üm ül ke başl angı cından beri t ut arlı bi r şekilde ür etil en
ger çek, pr ag mati k ve gör ünt üsel zengi nli ği il e özgün bi r yaşa m bi çi mi öner en, sır a
dı şı bi r üt opyanı n kendi si di r ( Saygı n, 2002).
Kendi si ni soyut bi r t asarı m sür eci il e bi rl eşti r en mi marlı k, her za man t asarı mcı nı n
var ol an pr obl eml er e kar şı en i yi ve en güzel çözü mü ür et me akti vit esi ol muşt ur.
Soyut ür eti m sür eci nden dol ayı büt ün mi marlı ğı sanal kavr amı il e ili şkil endi r ebiliri z.
Fakat

sanal

soyut

ort amda

henüz

sor ul a ma mı ş

sor ul arı

sormak,

f ar klı

ko mbi nasyonl ar yar at mak ve yeni düzl eml er ol uşt ur maktır. Sanal , kendi si ni fi zi ksel
ol ar ak ger çekl eştir mek, i nşa edil mek eğili mine değil di r. O sadece yeni ve f ar klı ol an
cevapl arı n yar atı cı sı dr ve i mgesel ol ar ak deneyi ml en mek eğili mindedi r.

4. 2 DĠ JĠ TAL ORTAM VE MĠ MARLI K Ġ LĠ ġKĠ SĠ

Moder n ar ayüzün ana fi kri ni n, bil gi uzayı ol ar ak belirl enmesi nden sonr a bil gi sayar
her t ürl ü bil gi ni n ür etil diği , düzenl endi ği, il etil di ği , sakl andı ğı ve t üketil di ği bi r ort am
ol muşt ur. Sanal evr eni n sunduğu ol anakl ar, bilim ada ml arı na f ar klı düzl eml er deki
bil gil eri yan yana geti rme, yeni bağı ntıl ar kur ma ve bunl ar a f ar klı açıl ar dan
bakabil mek i çi n ol anak sağl amı ştır. Sanal evr eni n, i çi nde barı ndır dı ğı pot ansi yel
büt ün bili mleri n bu dünyaya yansı ması na ve or ada yoll arı na deva m et mesi ni neden
ol muşt ur. Mi marlı k bili mi de di ğer bili mler gi bi sanal evr enl e il eti şi m ve et kil eşi m
i çi ne gi r mi ş ve sanal

evr eni n barı ndır dı ğı pot ansi yell er,

mi mari de

f ar klı

yakl aşı ml arı n ort aya çı kması na neden ol muşt ur.
Yeni t eknol ojil er sadece bili mde veya pr of esyonel i ş yaşa mı nda değil, bi r eyi n
gündeli k hayatı nda büyük deği şi ml er ve dönüşü ml er yar at mı ştır. Bi r ey, artı k
çevr esi nde ol anl arı f ar klı el emanl arı n yar dı mı il e al gıl amakt adır. Bu el e manl ar, ona
dünyaya daha geni ş bi r per spektift en bak ma şansı ver mekt edi r. Ör neği n; ekono mi k,
sosyal ve politi k nedenl er den dol ayı asl a gi demeyeceği mekanl ar a ili şki n bil gil eri,
güvenli bi r şekil de evi nden, çal ı ş ma masası ndaki bil gi sayarı ndan al abil mekt e,
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dünyanı n f ar klı coğr af yal arı ndan, kül t ürl eri nden i nsanl arl ail eti şi mi çi ne gi r ebil mekt e ,
f ar klı bi r eyl er veya bili m dall arı t ar afı ndan ür etilmi ş bil gi ye ul aşabil mekt e ve kendi
bil gi bi ri ki mi ni hi çbi r baskı ya mar uz kal madan başkal arı na sunabil mekt edi r. Bu
nokt ada şunu i f ade et meli yi z ki; si ber uzayı n sunduğu bil gi ni n kalit esi, özelli kl eri,
a macı, sunu m şekli, güveni rli ği t artı ş ma konusudur. Fakat bu, bil gi sayarın ve si ber
uzayı n bi r eyi n çevr esi ndeki dünyayı al gıl ayı şı na geti r di ği yeni boyut u yok et mez
bel ki sadece göl gel eyebilir.
Di jit al ort am bil gi ni n ür et i m, t üketi m, ul aşı m ve sunu m şekli ni deği ştir miş ve bi l gi ye
dayal ı yeni bi r kül t ür ol uşt ur muşt ur. Bu yeni kül tür el ort amda bi r eyi n düşün me şekli
de deği ş mi ştir.
M. Chri sti ne Boyer( 1996), “ Si ber şehi r; El ektr oni k İl eti şi m Çağı nda Gör sel Al gı” adl ı
ki t abı nda moder ni z mi çi n maki neni n t aşı dı ğı anl amı n , çağdaş t opl umda bil gi sayarı n
t aşı dı ğı anl aml a özdeş ol duğunu,. bil gi sayar t eknol ojil eri ni n, bi r eyi n, düşünme, hayal
et me ve bil gi yi or gani ze et me şekli ni deği ştir di ği ni söyl er. Bil gi sayar da, maki ne de
bi r eyi n yaşantı sı nda büyük deği şi ml er e, dönüşü ml er e neden ol muşt ur.
Sanal uzay ve onu yar at an ar açl arl a çevr esi sar ıl an bi r eyi n, düşün me, hayal et me
ve bil gi yi or gani ze et me şekli deği ş mi ştir. Bi r eye zi hni nde t asavvur edebileceği nden
daha f ar klı bağı ntıl ar sunan sanal

uzay il e sür ekli il eti şi m i çi nde bul unan

t asarı mcı nı n, mekandan bekl entil eri ni n deği ş mesi de doğal bi r sür eci n sonucudur.
Bi l gi sayarl ar

t asarı mcılar a

yeni

bakı ş

açıl arı

sağl amakt a,

kur a madı kl arı ili şkil eri kur ma şansı ver mekt edi r. Bunl ar da,

daha

önceden

mi marl arın mi mari

mekanı n yapı sı nı deği ştirme ar zusunu t eti kl emekt edi r.
Wi lli am Mit chell sanal uzayı n, ekr anı n di ğer t arafı ndan kurt ul up, fi zi ksel dünyaya
gel eceği ni ve bi r eyi

sarı p “ si bor gl ar a” yani yarı i nsan yarı bil gi sayar varlı kl ar a

dönüşt ür eceği ni söyl er. Ona gör e, bu sür eç, dijit al saatl er, wal k menl er, ner ede
ol duğunuzu göst er en ayakkabıl ar, cep t el ef onl arı il e başl amı ştır.
Vücutl arı mı z si bor gl ar a dönüşt ükçe, i çi nde yaşadı ğı mı z bi nal ar da dönüş mekt edi r.
Sür ekli art an il eti şi m si st eml eri, si rkül asyon si st eml eri ni n yeri ni al makt a, dijit al
bil gi ni n erit en gücü gel eneksel bi na ti pl eri ni çöz mekt edi r. Bi r er bi r er al ı ştı ğı mı z
f or ml ar kaybol makt adır. El ektr oni k t el eko müni kasyon, bi nal arı bi r bi ri ne yapı ştır an
gel eneksel t ut kalı sökerek geri ye kal an mi mari f r ag manl arı yeni bağl a ml ar a uygun
ol ar ak yeni den bi r ar aya geti r meye başl amı ştır( Mit chell, 1995).
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Boyer, post moder n maki nal ar, bil gi sayarl ar yeni bi r al gı modu öner mekt e ve
hayall er i çi n yeni bi r yaşa m sun makt a ol duğunu söyl er. Bunu sonucu ol ar ak
bil gi sayarl arl a yar atıl an yeni dünya, bi r er bi r er bili mler deki gel eneksel f or matl arı
yı kı p kendi f or matı nı ol uşt ur makt adır. Mi mari de bu dönüşü m ve deği şi m sür eci nden
payı nı al makt adır, al acaktır. Mi mari de yaşanan deği şi ml er e, dönüşü ml ere t ek bi r
pencer eden bak mak bi zi yanılt acaktır. Mi marlı kt a f ar klı f ar klı deği şi m ve dönüşü m
şekill eri il e kar şıl aş makt ayı z. Bi z bu bili mde bunl arı ayrı ayrı i ncel eyeceği z.

4. 2. 1 DĠ JĠ TAL ORTAMDA TASARLANAN MĠ MARLI K
Mi mari t asarı m sür eci sanal evr enl e il eti şi m ve

et kil eşi m i çi ne gi r miştir. Sanal

evr eni n barı ndır dı ğı pot ansi yell er mi mari t asarım sür eci nde deği şi ml ere neden
ol muşt ur.
Di jit al ort amı n t asarı ma gi r mesi veya t am t er si bir if ade il e t asarı mı n dijital ort ama
gi r mesi il e t asarı msür eci deği ş mi ştir. Tasarı msür eci nde kull anıl an ar açl ar, asl ı nda
ni celi ksel ol makt an daha çok ni t eli ksel deği şi ml er yar at mekt dır. Çünkü kullandı ğı nı z
ar açl a ber aber t asarı ma, bi naya ve i nsan bakı ş açı nı z deği ş mekt edi r. Bi r za manl ar
kal emi n ve T cet veli ni oynadı ğı ve artı k kanı ksanan, t asarı mı n vazgeçil mez bi r
par çası ol ar ak gör ül en roll er bil gi sayarl a ber aber deği ş mekt edi r.
Bu yeni ort amda, t asarı m sür eci nde, bil gi sayar ve mi mar ar ası ndaki il eti şi m
ar ayüzl er t ar afı ndan sağl an makt adır. Ar ayüzl er, mi mar a sanal evr ene gi r me, onu
t anı ml ama, or ada çal ı şma ve ür ün yar at ma ol anağı ver mekt edi r. Mi marı n dili ni
bil gi sayarı n dili ne, bil gi sayarı n dili ni mi marı n dili ne çevi r en ar acı konu mundaki
el emanl ar, pr ogr aml ar, t asarı msür eci nde kökl ü deği şi ml er yar at mı şl ar dır. Ar ayüzl er,
gel eneksel t asarı m sür eci ndeki gönye, cet vel, per gel gi bi çi zi m ar açl arı nı n yeri ni
al mı ş gi bi gözüksel er de t asarı mcı ya onl ar dan daha geni ş ol anakl ar sun makt adırl ar.
Ar açsal bi r gör ev üstl enmeni n dı şı nda, pr ogr aml ar, t asarı mcıl ar a t asarım i çi n bi r
uzay ve daha önceden mat e mati ksel zorl ukl ar dan dol ayı di kkat e al madı kl arı veya
kull anmadı kl arı bağı ntıl arı, r ahat bi r bi çi mde kull an ma ol anağı ver mekt edi rl er. Büt ün
bu geli ş mel er, t asarı mcı nı n t asarı myönt eml eri, mekanı n doğası, geo met ri, f or m gi bi
geç mi şt en

devr al dı ğı

düşüncel eri

t ekr ar

gözden

geçi r mesi ni

ve

yeni den

t anı ml aması nı ger ekli kılmakt adır.
Mi mari t asarı m sür eci ni n, mi marl arı n dijit al ort amda t asarı m yap maya başl ar
başl amaz deği şti ği ni söyl emek yanıltı cı ol acaktır. Bu deği şi m, dönüşü m, f ar kl ıl aş ma
sür eci za man i çi nde gelişen ve geli ş mekt e ol an bir dur u mdur. İl k def a 1965 yılı nda
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MI T‟ de I van Sut herl and t ar afı ndan t asarl anan “ Sket chpad” adl ı ar ayüz yar dı mı il e
bil gi sayarı n i çi ndeki bil gi kull anıl ar ak, bil gi sayar dest ekli üç boyutl u bi r gör ünt ü el de
edil miştir. Bu pr ogr amda,

bi r kal em yar dı mı ile bil gi sayar ekr anı na çi zil en çi zgi

daha sonr a i st enil di ği şekil de har eket ettiril mekt eydi . Hypert eksi n babası ol ar ak bil en
Theodor Nel son bu pr ogr a ml a il gili ol ar ak, “ si ze bi r kar ar a var madan önce bi r çok
şeyi dene me şansı vermekt edi r. O si ze belirli sayı da f ar klı yerl eri ve düzl eml eri
dene me şansı sağl amakt a, belirsi zli kl eri ve kar ası zlı kl arı, belirli yerl ere koy mak
yeri ne onl ar a boş bi r oda sun makt adır” demekt edi r ( Engeli, 2001).
İl k döne m ar ayüzl er, böyl e bi r konseptl e geli ştiril sel er de, kl asi k mi mari ofisl eri n ell e
çi zi mt ekni kl eri ni n bil gi sayar ort amı na yansı ması ndan daha öt eye gi de medil er. İ ki nci
döne m i se 1980‟l er de başl ar ve bi ri nci döne ml e aynı yakl aşı mı payl aşır. Kl asi k
t asarı m ve ür eti m şeklini n sanal evr ene yansı ması dır f akat veri mlili k ve hı z asıl
a maçtır. Bu döne m ar ayüzl eri n ana nokt ası nı st andart el emanl ar ve bil gi sayar
dest ekli akıllı obj el eri n kull anıl ması ol uşt ur makt adı r. Mi mari t asarı m belirli st andart
el emanl ar a bağl ı kal ı nar ak hı zlı bi r şekil de ür etil mekt edi r. Bu döne m ar ayüzl er de
i nşaat ve t asarı m sür eci içi cedi r.
İl k döne m bil gi sayar pr ogr a ml arı i ki boyutl ui f adeye ve bunl arı n kağıtl ar a akt arıl ması
mantı ğı na dayanı yor du. Üçüncü döne m ar açl arı i se üç boyutl uya göç ol ar ak kabul
edilir. Bu döne mde yapı m(i nşaat ) ve t asarı m sür eci ci ddi bi r şekil de bi r bi ri nden
ayrıl mı ştır. Tasarı m sür eci nde ve i nşaat sür eci nde kull anıl an ar ayüzl er deği ş mi ştir.
Ar ayüzl er belirli bi r al anda pr of esyonell eş meye başl amı ştır. Sanal ger çekli k ve
bil gi sayar gr afi k t eknol ojil eri

al anı ndaki

geli şmel er t asarı mı n il k evr el eri nde,

t asarı mcı ya yar dı mcı ol acak, onu f ar klı ar ayı şl ar a i t ecek, f ar klı ar ayı şl arı na cevap
ver ebil ecek t asarı m ar açl arı geli ştiril mesi ne ol anak sağl amı ştır. Tasarım al anı nda
kull anıl an ar açl ar, fi kri i f ade et mek i çi n kull anılan ar açl ar ol makt an çı kı p, fi kri n
yar atıl dı ğı mekanl ar haline dönüş müşt ür.
Pr ogr a ml ar özelli kl e üçüncü devr ede geli ştiril en pr ogr aml ar t asarı mcı ya t asarı m
evr esi nde kull anacağı yeni el emanl ar sun makt adı r. Böyl ece gel eneksel t asarı m
sür eci sadece bil gi sayar ekr anı na yansı makl a kal ma makt a, bi r deği şi m ve dönüşü m
sür eci ne gi r mekt edi r.
Gel eneksel t asarı m evr esi nde t asarı mcı i ki boyutl u bi r uzaydadır. Üzer i nde çi zi m
yaptı ğı kağıt i ki boyutl u bi r düzl emdi r ve mi mar, bu düzl emi n sı nırl arı i çi nde har eket
eder. Zi hni nde t asarl adı ğı üç boyutl u gör ünt üyü, i ki boyutl u düzl eme akt ar mak
zor undadır. Bu bi r anl amda i ndi r ge medi r. Dijit al ort ami se t asarı mcı ya Kart ezyen bi r
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uzay sun makt adır. Tasarı mcı artı k zi hni ndeki üç boyutl u gör ünt üyü, i ndi r ge mek
zor unda değil di r. Onu bil gi sayar ekr anı ndaki üç boyutl u dünyaya di r ek ol ar ak
yansıt abilir.
Engeli ( 2001) gör e, kl asi k t asarı m sür eci nde kull anıl an üç boyutl u gör ünt ü,
per spektif, t asarı mcı ya mekanı n i çi ne gi r me şansı veri rken, bil gi sayar ekr anı,
t asarı mı bi r büt ün ol ar ak f ar klı açıl ar dan al gıl ama şansı veri r. “Bi l gi sayar,
gör sell eştir mede kull anı l an bi r ar açtır a ma çı pl ak bi r gözl e veya ka mer a i l e
kar şıl aştırıl amaz.

Bil gi sayar

obj el eri f ar klı bi r bi çi mde gör sell eşti rmekt e ve

gör üne meyen gi zli nokt al arı gör ül ebilir kıl makt adır, gör üneni n özelli ği ni ve dur u munu
sür ekli i st ek doğr ult usunda deği ştir ebil mekt edi r.
Bi l gi sayar dest ekli bi r t asarı mda ana nokt a uzaydır. İ nt er aktif ol ar ak uzayda
t asarl amak de mek i nt eraktif ort amda üç boyutl u modell e et kil eşi mi çi nde ol maktır.
Bi r t asarı ma i çer den bakmak onu i çer den deği ştirmek daha sonr a dı şar dan bak mak
onu büt ünün i çi nde et kil eşi mli bi r bi çi mde al gıl amak; yakı nl aş mak uzakl aşmak , hı zlı
deği şi ml er yap mak ve onu gözl eml eyebil mek; bi r çok ol asılı ğı çok hı zlı bi r şekil de
gör mek ve deneyi ml emek; büt ün bunl ar t asarı mı nı n daha det aylı bi r şeki l de ort aya
konul ması nı ve det ayl arın daha i yi bi r şekil de irdel en mesi ni sağl amakt adı r.
Kl asi k t asarı m sür eci nde, t asarı mcı zi hni nde bi r mekan yar atır ve o mekanı n, o
at mosf eri, o hi ssi yar at acağı nı düşünür. Bunu kontr ol et mesi , i nşa edil meden
deneyi ml emesi mü mkün değil di r. Ama dijit al ort am t asarı mcı ya bu mekanı i nşa
edil meden önceeğer i ster se deneyi ml eme şansı veri r. Kl asi k per spektift e veya
model de bi r ey, mekanı gör sel ol ar ak al gıl ar ken, bil gi sayar ort amı nda ( ani masyon
yar dı mı il e) bi r ey bi r öl çüde mekanı vücudu il e al gıl ar. Ar ayüzl er, t asarı msür eci ndeki
al gı yı ko mpl eks bi r bi çi mde t ekr ar str ükt ür üze et mi şl er di r ve böyl ece per spektifi n
gör selli ği nden, ani masyonun yaşanırlı ğı na ve hi ssedilirli ği ne geçil miştir.
Tasarı mcı dijit al ort amda t asarl ar ken geo met ril er kull anır f akat bu geo met ril er
par a met r el er kull anıl ar ak ol uşt ur ul an kar arı n, sonucudur. Sanal ort amı n kar akt eri ni
belirl eyen sayıl ar, bil gil er, kuvvetl er par a met r el er ar acılı ğı il e bil gi sayara gi rilir ve
ekr andaki

gör ünt ü ol uşur. Ekr andaki

gör ünt üyü deği ştir mek i çi n par a met r eyi

deği ştir mek ger eki r. Yeni bi r obj e yar at mak i çi n yeni par amet r el er gi r mek, var ol anl ar
ar ası ndaki f ar klı ili şkil eri i ncel emek i çi n par a met r el eri deği ştir mek ger eki r. Ör neği n;
bi r

di na mi k

model

bi r

çok

par a met r eni n kesi ş mesi nden

ve

ar d

ar da

hesapl an ması ndan ol uşur. Sayı sal par a met r el er anaht ar bil eşenl er di r ve di na mi k
ol ar ak obj eni n şekli ni deği ştir en if adeye( ko mut di zesi ne) bağl ı dır.
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Par a met r el er ar acı il e ol uşt ur ul an t asarı ml ar mat e mati ği n t asarı ma

gi r mesi ne

yar dı mcı ol muşt ur. “ Her ne kadar bi naya ai t akusti k , mekani k, ve str ükt ürel hesapl ar
yapıl sa da mi marl ar ender ol ar ak f or m t asarl arken, mat e mati ksel hesapl amal ar
kull anırl ar. Mi marlı k, ci ddi bi r bi çi mde mekanı n mat e mati ksel t anı mlan ması na
dayan makt adır. Mi mari t asarı mda har eketi, akı şkanl ı ğı kull an mak t ökezl eti ci bi r
unsur dur çünkü bu düşüncel er ci ddi

mat emati ksel

hesapl amal ar ger ekti r en

geo met ril er e dayan makt adı r. Oysa mi marl arı n çi z mek i çi n kul l andı kl arı gönyel er,
per gell er, cet vell er basi t cebi rsel i şl eml er e dayan makt adır. Fakat bugün, basi t Cad
pr ogr aml arı ndaki ani masyon ve t opol oji k yüzey ko mutl arı, mi marl ar a hesapl a ma
t ekni kl eri

kull anar ak t asarl ama ve çi z me ol anağı

ver mekt edi r ( Gr eg Lynn,

htt p:// www. ds. ar ch.t ue. nl / educati on/ cour ses/ 7m690/ Quot eZone/ Lynn).
Bi l gi sayar t asarı mcıl ar a mi mari t asarı m i çi n bi r mekan yar at mı ştır. Tasarı mcı bu
ort amda

par a met r el eri ar acılı ğı il e düşüncel eri ni ekr ana yansıtır. Bu şekil de

geo met ri t anı ml ama t asarı msür eci ni n deği ş mesi nde et ken ol muşt ur. Ar ayüzl er aynı
za manda t asarı mcıl ar a çevr e, har eket, tr ansf ormasyon, za man gi bi yeni bil eşenl er
de sun makt adır. Tasarımcı, kl asi k t asarı m düzl emi nde bu bil eşenl eri

t asarı ma

kat amaz veya i ndi r geyerek kat ar.
Gel eneksel ol ar ak mi mar i t asarı mı n soyut mekanı , kart ezyen koor di natl arın i deal ve
yansı z mekanı dır. Di ğer t asarı m al anl arı nda, t asarı m al anı yansı z bi r vaku mdan
zi yade kuvvet ve devi ni m ort amı ol ar ak kavr anır. Ör neği n, deni ze i li şki n bi r
t asarı mda , t asarı mı n soyut mekanı akı ş, t ür bül ans, vi skozi t e ve suyun di r enci il e
dol dur ul ur, böyl ece bi r t ekneni n f or mu suyun uygul adı ğı kuvvetl er i çi nde kavr anır.
Tekneni n f or munun bu kuvvetl er e katıl ması yl a t asarl an ması na r ağ men kal ı cı bi r
bi çi mi var dır. For m, i çi ne yerl eşti ği aktif bağl amda bi çi ml eni r. Fi zi ksel f or m st ati k
koor di natl arl a t anı ml anırken, yapı kabuğunun haki ki gücü onun şekli ni belirl er. Bi r
t ekneni n f or mu i çi nde t asarl andı ğı mekanı n, suyun, akı ş ve kuvvet vekt örl eri il e
yükl üdür. Yel kenli, yel keni n r üzgar kar şı sı ndaki perf or mansı gözet er ek t asarl anır.
Yel kenli r üzgar a, t ekne suya büyük bi r yüzey sunar; ve yel kenli r üzgarı , t ekne suyu
ı sl ah et mek i çi n t asarlanı r. Benzer şekil de, mi mari ni n f or ml arı da di na mi k bi r
kavr ayı şl a,

sanal

har eket

ve

kuvvetl erl e

bi çi ml enebili r

( Gr eg

Lynn,

htt p:// www. ds. ar ch.t ue. nl / educati on/ cour ses/ 7m690/ Quot eZone/ Lynn).
Ar ayüzl er t asarı mcıl ar a üç boyutl u dünya mı zdaki ne benzer kuvvetl er den ol uşan bi r
evr en sun makt adır. Bil gi sayar ort amı nda t asarı myapan bi r çok mi mar ana konsepti
ol uşt ur dukt an sonr a bu kuvvetl eri n yar dı mı il e mimari f or ma son şekli ni ver mekt edi r.
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Ar ayüzl erl e varlı k veril en en öne mli el eman, vekt ör el kuvvetl er di r. Bu kuvvetl er
uzayda f ar klı der ecel er de ve yönl er de geli şen kuvvetl er ol ar ak ger çekl eş mekt edi r.
Kuvvetl er, ar ayüz uzayı nı t asarı mi çi n soyut bi r mekan ol makt an kurt arıp, t asarı m
konsepti i çi n aktif bi r soyut mekana dönüş mekt edi r. For m, kütl esi ne bi l gi ol ar ak
depol anan kuvvetl er t ar afı ndan yönetil mekt edi r. For m, kabuk, onun i çi ne yerl eşti ril en
kont eksi n ve çevr edeki kuvvetl eri n bi rli kt eli ği nden ort aya çı kar. Fi zi ksel f or ml ar sabi t
koor di natl arl a t anı ml anırken onun i çi nde t anı ml andı ğı çevr eni n sanal kuvvetl eri onun
şekli ni belirl er.
St ephen Perr ell a bu dur u mu şu şekil de i f ade et mekt edi r; t opol oji k yüzeyl er, mi mari
t asarı m sür eci nde

büyük deği şi ml er e neden ol du. Gel eneksel ol ar ak f or m ve

mal ze me yan yana gelir ve bu et kil eşi m mi mari t asarı mı n son ür ünü ol ar ak
düşünül ür dü.

For m t asarı m par ant ezi i çi nde yer al ır dı. Topol oji k yakl aşı mda i se

mi mari ni n ana

mal zemesi f or m değil, def ormasyondur. For m t asarı m sür eci ni

kapat an bi r unsur değil onun sonundaki di r. For m di kt e edi ci bi r anl ayı şı n sonucu
ol ar ak değil , ol gunun sonucu ol ar ak çı kar.
Di na mi k ol ar ak t asarl anmı ş bi r mi mari f or m sanal kuvvet ve har eketl e şekill enebilir.
Haki ki kuvvet çok sayı da f ar klı ve sı klı kt aki duru ml arı n mekani k dokusunu i çeri r.
Ama sanal har eketl er aynı f or mi çi nde deva m eden f ar klı pozi syonl ar al ma yeti si ne
sahi ptirl er. Böyl ece mi mari f or m st ati k bi r dur um ol makt an çı kı p sür ekli bi r deği şi m
ve dönüşü mi çi ne gi r er.
Ar ayüzl eri n sunduğu

ol anakl ar

geni şl edi kçe,

kavr aml ar da ve

anl a ml arı nda

deği şi ml er ol makt adır. Har eket gel eneksel anl a mda sabi t bi r f or m i çi n yapıl an
il erl emedi r. Mi mari f or m sabi ttir, f or mun i çi nde il erl eyen ki şi, ka mer a har eketli dir.
Har eket bil eşeni il e t asarı mcıl ar a t asarl adı kl arı mekanı, yapıl madan deneyi ml e me,
onun i çi nde gez me şansı veril mekt edi r. Mi mari ni n sabi t çer çevesi i çi ne yerl eşti ril en
har eket kavr amı, t asarımcı nı n t asarl adı ğı ür ünl e il e ili şki si ni f ar klı bi r düzl eme
yüksel t mekt edi r.
Ani masyon sı klı kl a har eketl e karı ştırılır a ma har ekett en f ar klı bi r kavr amdı r. Har eket
büyü meyi eyl emi i f ade eder ken , ani masyon f ormu evri mi ni ve deği şken kuvvetl eri
if ade eder. Ani masyon canl andır mayı, büyü meyi , ger çekl eştir meyi , yaşama gücünü
sanal ol anı i f ade eder ( Gr eg Lynn htt p:// www. ds. ar ch.t ue. nl/ educati on/ cour ses/
7 m690/ Quot eZone/ Lynn).
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Gr eg Lynn‟ e gör e mi mari f or m bas makal ı p bi r şekil de kart ezyen sabi t nokt al ar
t ar afı ndan t anı ml an mı ş, i deali ze edil miş,

st ati k boyutl u bi r

mekan ol ar ak

al gıl an ma mal ı dır. Mi mar i f or m çevr esi ndeki dünya il e et kil eşi m i çi ndi r ve onl arı n
i çer di ği kuvvetl er mi mari f or ma son şekli ni veri r. Bu bağl amda; çağdaş ani masyon
t ekni kl eri, özel ef ektl er, gör sell eştir me ve canl andı r ma i çi n bi r ar aç ol makt an daha
çok t asarı m bi r ar açtır. Bunl ar mi mari f or mun canl an ması nı, har eket et mesi ni
sağl ayan ar açl ar dır.
Mi mari de har eket t artı şması nı n et ken el emanı si st emati k modell er di r ki ; bu, çok
sayı da ve ar d ar da

gel en kar el eri n

si mül asyonudur. Bu r esi m har eketi ndeki

anal oji deki pr obl em, mi mari mekanı n har eket boyunca sabi t bi r çer çeve gör evi ni
üstl enmesi di r. For mun bünyesi nden eli mi ne edil miş kuvvet ve har eketl er daha
sonr a t eknol oji k ol anakl arl a i çeri sokul makt adır. Bunun t er si ol ar ak ani me t asarı m,
bi çi msel bi r konsept en çı kar ak

har eketi n ve kuvvetti n bi rli kt eli ği nde t anı ml anır.

Kuvvet ana et kendi r hem har eket he m de f or mdaki böl gesel eğil meni n nedeni di r.
Ar ayüzl er ve yar attı ğı uzay sür ekli bi r geli şi mi çi ndedi r. Ar ayüz t asarı mcı l arı, sanal
uzaya sür ekli ol ar ak f ar kl ı f ar kl ı bil eşenl er sun makt adır f akat onl arı n al gıl anma şekli,
t asarı m evr esi nde nasıl kull anıl acağı, sonuçt aki mi mari ür üne nasıl et ki edeceği
mi mari n kar arı na bağl ıdı r. Dol ayı sı il e sanal evr eni n pot ansi yel i fade eden
el emanl arı nı n t asarı ma evr esi ne et ki si ni ve şekl i ni belirl eyen mi mar dır. Mi marl arı n
gel eneksel ol ar ak zorl anı p vazgeçti kl eri kar maşı k mat e mati ksel bağı ntıl arı yapan,
onl ar a deği şi k ko mpl eks bağı ntıl ar sunan pr ogr aml ar, i nsan ger çeği ol madan hi çbi r
şey yapa maz. Çünkü sadece bağı ntıl arı kur mak i çi n t asarl an mı şl ar dır, bağı ntıl arı
düşün mek i çi n değil.
Bi l gi sayarl ar bi r beyne sahi p değil di rl er. Bil gi sayarl ar düşüne mez sadece ili şkil er
dahili nde har eket eder. Bi r bil gi sayarı n çi zgi sel ol mayan davr anı şı nı si mul e et mek
i çi n

önceli kl e

sezgi sel

bi r

har eket

yapıl mal ı dır

( Gr eg

Lynn

htt p:// www. ds. ar ch.t ue. nl / educati on/ cour ses/ 7m690/ Quot eZone/ Lynn).
Aşağı da dijit al ort amda tasarl anmı ş bazı mi mari tasarı ml ar i ncel eyeceği z;
Fr ank O. Gerr y Deneysel Müzi k mer kezi ni t asarl arken i l k önce fi zi ksel maketl er daha
sonr a dijit al

modell er üzeri nde çal ı ş mı ştır.

Üç

boyutl u dünya,

kavr a mdan

konstr üksi yona geç mesi ne ol anak sağl amı ştır. Yapı nı n eğri sel bi çi ml eni şi bi r yı ğı n
gör ünü mü ver mekt edi r. Topoğr afi k modell er bu yı ğı n gör ünt üsünün ki mi özelli kl eri ni n
anl aşıl ması nı kol ayl aştırmakt adırl ar. Yapı zarı ndaki şi ş me ve büzül mel erl e ol uşan
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bu yı ğı n sadece bi r kabart ma ef ekti değil di r, he m kavr amsal he m de

keli me

anl amı yl a ser best har eket edebil me ol anağı nı ver mekt edi r.

Şekil 4. 2. 1. 1 Fr ank O. Gerr y Deneysel Müzi k Mer kezi, 2000, Washi ngt on
Bi r yarı ş ma t asarı mı ol an Batı Yakası Yakl aşımı Pr oj esi Manhatt an‟ı n 30 ve 34.
caddel eri il e 8. caddesi ve Batı Ot oyol u ar ası nda yer al makt adır. Geni ş dal gal ı çatı
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yüzeyi ni n al tı nda f ar klı öl çekt e et ki nli kl er barı ndıran büyük bi r par k bul unmakt adır.
Tasarı m zi yar et çil eri t opol oji k bi r gezi ye davet eder. Par kt aki gezi ntil er, ze mi nde
t opol oji k i zl er ve ze mi n üst ünde o t opol oji ni n üç boyutl u ör ünt üsü i çi nde ger çekl eşi r.
Par ka ai t t ot al bi r gör ünt üyü yakal amak ol anaksı zdır. Zi yar et çi ze mi n ve ze mi n üst ü
ar ası ndaki bu et kil eşi me kendi si sür ekli ol ar ak katılır. Konstr üksi yonun masi f, yarı
sayda m ve sayda m ar al ı kl arı, yeri n i z, kı yı, t ümsek, çukurl a f or m al an yapı sı ve bu
i ki f ar klı yapı nı n çar pı şması il e doğan kar anl ık, göl geli k ve aydı nlı k mekanl ar,
bunl ar a at mosf er ol ayl arı ve mevsi ml eri n de katıl ması il e ol uşan o el e avuca
gel mezli k t asarı ma bul utu msu bi r özelli k kazandı r makt adır. Çatı ört üsünün katl anı p
etl eş mesi ve katl arı nı n açılı p zarl aş ması il e el de edil en bu sonuçl ar, gezi nti yi
r astl antıl arl a dol u bi r di zi anı n i çi nde genl eştir me pot ansi yeli ne sahi ptir .

Şekil 4. 2. 1. 2 Rei ser + Ume mot o, Batı Yakası Yakl aşı mı, 1999, New Yor k
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Yukarı da ör nekl edi ği miz pr oj el er sadece ar ayüz t eknol oji si ni n ol anakl arı kull anıl ar ak
t asarl an mı ş pr oj el er değil dirl er. Bu pr oj el er aynı za manda kavr amsal düzl emde de
mi mari ye

f ar klı

yakl aşı ml ar

sun makt adır.

Har eketi n,

müzi ği n,

devi ni mi n

mi maril eştiril mesi gi bi düşüncel er mi marlı ğı n kapsa mı na gi r mekt edi r. Sanal uzayı n
sahi p ol duğu

pot ansi yell er, t asarı mcıl ar a bu t ür kavr aml arı mi maril eştir mek i çi n

ol anak ver mekt edi r.
Bi l gi sayar ort amı nda t asarı m yapan

Ei senman‟ ı n pr oj e t asarı evr el eri ni ve

bil gi sayarı kull anı m şekl i ni bil mek, sanal evr eni n ol anakl arı nı, mi marl arı n t asarı m
sür eci nde nasıl kull andı ğı nı anl amak açı sı ndan f aydal ı ol acaktır.
Ei sen man‟ ı n t asarı msür eci ağırlı klı ol ar ak ar aştırmaya dayanır. Başl angı çt a, mi mari
bi r fi kri var dır a ma bi r bi li m ada mı gi bi çal ı şı p bu fi kri, bili msel ol ar ak t anı ml a maya
çal ı şır. Ei sen man mi mari si ni, t eori k ve el eştir el geli ş mel erl e mi marlı ğın ili şki si ni
t anı ml amak üzeri ne kur ar. Mi mari t asarı m sür eci nde yer al an her bi r par çanı n
si st emi ni n t ekr ar i cat edil mesi , ili şkil eri n t ekr ar t anı ml an ması nda öneml i bi r yeri
var dır.

Onun

mi mari si ni n

t emeli ni

bu

t anı ml ama

yar atır

( htt p:// www. ds. ar ch.t ue. nl/ educati on/ cour ses/ 7m690/ Quot eZone).
Pr oj e adı ml arı söyl e sır al an makt adır;


Fonksi yonel di yagr aml arın çı karıl ması



Fi kri n anl aşıl ması



Üst üst e koy ma( superi mposi ti on)



Def or masyon



Döndür mel er



Üst üst e koy ma



Deği şi m

Pl asti k modell er ve di yagr a ml ar çı karılır, daha sonr a bil gi sayar modell eri, t opol oji k
si st eml er ar aştırılır.

Büt ün bunl ar belirli bi r konsept çevr esi nde üst üst e konul ur.

Ama bu üst üst e koy ma al tt aki ni n kaybol ması şekli nde değil, hepsi ni n aynı anda f ar k
edil mesi şekli ndedi r. Fel aket t eori si, DNA, Lei bni zi an At o m t eori si, Sı vı kri st all eri n
davr anı şı gi bi bi r çok f arkl ı ar aştır madan el de etti ği bil gi yi ve pr ensi pl eri, Ei sen man
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mekanı ol uşt ur mada ve def or masyonl arı yarat mada kull anır.

Def ormasyonun

kaynağı Ei sen man‟ ı n yaptı ğı ar aştır mal arı i ken, def or masyonu yar at an kuvvet
bil gi sayarı n,

sanal

uzayı n

sağl adı ğı

bi r

güç,

pot ansi yel di r

( htt p:// www. ds. ar ch.t ue. nl/ educati on/ cour ses/ 7m690/ Quot eZone).
Ei sen man gör e, bi r vekt ör ün ağı rlı ğı, yönü ve kuvveti var dır. Bi z bunl arı çi zemeyi z,
bi z sadece bi r vekt ör fikri ol uşt ur abiliri z a ma bi l gi sayar bunl arı çi zebilir.... mi mari
if ade ve deney i çi n t amamen yeni bi r dünya açıl mı ştır.
Sanal bi r di na mi ktir, bi r var ol ma dur u mu değil di r ve Ei sen man sanal ı her bi r obj eni n
kesi n ve belirli bi r f or munun ol duğu Kart ezyen uzayı boz mak i çi n kull anı yor.

Şekil 4. 2. 1. 3. Ei sen man, Sanal Ev
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Ei sen man‟ ı n ” Sanal Ev “ pr oj esi nde yukarı da bahsetti ği miz adı ml arı gör ürüz. House
I V‟ ün or gani zasyon str ükt ür ü üzeri ne, Gill es Delleuze il e Feli x Guatt ari‟ ni n , “ sanal
dai ma

f ar klıl aş ma

yol u

il e

ger çeğe

dönüşür“,

düşüncesi

konul ar ak,

ol uşt ur ul makt adır. Evi n f or munu yar at an unsur, st r ükt ür e uygul anan kuvvettir. House
I V‟ ün or gani zasyon str ükt ür üne kuvvet uygul andı kça str ükt ür deği ş mekt e dol ayı sı il e
sanal

ev f ar klıl aş ma il e haki kil eş mekt edi r.

Ev bi r kuvvetl er al anı

ol ar ak

t anı ml an makt adır. Mi mar i f or mun son şekli ni belirleyen t asarı mcı değil di r. Tasarı mca
sadece onu ort aya çı karak kuvvetl eri n kaynakl arını ve özelli kl eri ni belirl emekt edi r.
Ar ayüzl eri n mi mari t asarı m sür eci ne sundukl arı ol anakl ar mi mari t asarım sür eci ni
deği ştir mişl er di r. Yeni f orm, str ükt ür, şe ma ol uşt ur ma yönt eml eri, f ar klı bakı ş açıl arı,
f ot o r eali sti k gör ünt ül er al ma t ekni kl eri, mi mari n gel eneksel t asarı m sür eci nde
üstl endi ği r ol ü deği ştirmi şti r. Tasarı mcı artı k konsept, çevr e, f or m, f onksi yon,
mal ze me i li şkil eri ni ar aştıran ki şi değil, t asarı mı n genel pr ensi pl eri ni koyan ki şi di r.
Tasarı m bil gi sayar ekr anı nda kendili ği nden ol uş makt adır.

4. 2. 2. SI VI MĠ MARLI K
Bi l gi sayarı ve sanal orta mı mi mari t asarı m sür eci nde, bi r ar aç ol ar ak kul l anan
t asarı ml ar gi bi sanal uzayı

bi r çevr e ol ar ak kabul eden, or ada t asarl anan ve

yaşayan mi maril er de var dır.
Sı vı mi marlı k, ol ası dünyal ar adı al tı nda al t er nat if t asarı ml ar ar aştır an, kur a mcı bi r
mi mar ol an Mar cos Novak‟ı n ar ayüzl er yar dı mı il e dijit al ort amda t anı ml adı ğı,
t asarl adı ğı ve or ada yaşayan, kull anı cı nı n I nt ernet ar acılı il e deneyi ml edi ği mi mari
i çi n kull andı ğı i si mdi r. Sı vı

mi marlı k, il k kez Mar cos Novak t anı ml anan bi r

mi marlı ktır. Daha sonr a başka mi marl ar, bu kavra mı f ar klı şekill er de geli ştir mişl er di r.
Mar cos Novak‟ a ( 1994) gör e, si ber uzay bi r mi mari di r, si ber uzayı n bi r mi mari si
var dır, si ber uzay bi r mi marlı k i çerir. Si ber uzayı n i çer di ği mi marlı k sı vı bi r mimarl ı ktır.
Sı vı keli mesi ni t anı ml arken,

Novak şöyl e di yor; “ ben sı vı keli mesi ni canl ı,

canl andırıl mı ş, eğri sel, katı sı nırl arı geçen, şiirsel düşünceni n uygul anı şı ol ar ak
kull andı m... si ber uzaydaki sı vı mi marlı k t ama men maddesel ol mayan bi r mi marlı ktır
( Novak, 1994).
Si ber uzayı n bi r par çası ol ar ak t asarl anan ve or ada yaşayan sı vı mi marl ı k i nt er net
yar dı mı il e al gıl anan bi r mi mari di r. Sı vı mi marl ı k, fi zi ksel ol ana yani bi naya
dönüş mek eğili minde değil di r. Aksi ne sanal ol arak kal mak ve or ada deyi ml en mek
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üzeri ne kur ul muşt ur. Dijit al ort amda yer al an bu hayali, akı şkan mi marlı k i nsan
vücudunun, yer çeki mi kur all arı nı n,

Eucli dean geo met ri ni n sı nırl amal arı ndan,

kurt ul muş bi r mi mari di r. Tasarı mcı nı n sonsuz bi r özgürl ük i çi nde ol uşt ur duğu di git al
mekanl ar dır.
Novak mi mari si ni n a macı nı n, şiirsel mekanl ar yar at mak ol duğunu, bunun i çi n de
si ber uzay da şiiri ve mi marlı ğı kesi ştir di ği ni söyl er. Si ber uzay ür ünü r eddedi p yeri ne
ol gudan konuşur. Si ber uzay şiirsel yaşanır... şiir sı vı bi r dil di r … şi i rsel dil yap ma
eyl emi ni n dili di r. Böyl e bi r şiirsel dil, sabi t ol mayan, deği şken ve kar ası z bi r dil di r.
Kel i mel er uzayda yaşadı ğı gi bi, uzayda keli mel er de yaşar. Keli ml er, daha f azl a
sayf al ar a yazıl maz a ma bi r sayf adaki yazı dır. Bir sayf a artı k bi r sayf a değil di r, bi r
uzaydır, maddesel ol mayan bi r uzaydır. Maddesel ol mayan si ber uzay eş za manl ı bi r
uzaydır ki ; bur ada özgürl ük he m i ndi r geni r hem de yüksel tilir. Üst üst e geç mel er
uzayı nda keli mel er ve i maj l ar çar pı şır, anl aml ar böl ünür, çoğal ır ( Mar cos Novak
htt p:// www. t 0. or. at/ ~kr cf/nl onli ne/ non Mar cos. ht ml).
Si ber uzay, mi mar a sonsuz bi r özgürl ük t an makt adır. Ona doğanı n ve i nsanı n
fi zi ksel , t opl umsal t üm kur all arı ndan arı ndırıl mış bi r t asarı m al anı sun makt adır.
Sı nırl arı n ol madı ğı evr ende, mi marlı k, sı nır yar at mak değil evr en yar at mak kaygı sı
ol makt adır.
Ger çek

dünyada

mi marlı k

yüzeyl erl e

evr eni

sı nırl amak,

t anı ml a mak

ar zusundayken, si ber uzayı n mi mari si sı vı mi marlı k, uzayı sı nırl amak değil sı nırl arı
kırı p, düşünceni n

ve r uhun büt ün gücünü kull anar ak bi r evr en yar at mak

ar zusundadır ( Novak, http:// www. t 0. or. at/ ~kr cf/ nl onli ne/ non Mar cos. ht ml).
Sı vı mi marlı k, si ber uzayı n bi r par çası si ber kültür e ai t bi r unsur dur. Si ber uzayda,
uzay

t anı ml amak üzer i ne kur ul an sı vı mi marl ı k, si ber uzayl a benzer özelli kl er

göst er mekt edi r. Çünkü sı vı mi marlı k, he m sanal uzayı yar at makt a he m de onun bi r
par çası ol makt adır. Sür ekli bi r deği şi m ve dönüşü m i çi nde ol an sı vı mi marl ı k
kull anı cı ya, al gıl aması i çi n bi r mekan sunar ken, onu hi çbi r sı nır, daha önceden
belirl enmi ş anl ami çi ne sok maz. Kull anı cı kendi anl amı nı yar atır, dol ayı sı i l e kendi
mi mari si ni yar atır. Sı vı mi marlı k her kes t ar afı ndan f ar klı al gıl anan f ar klı anl a ml ar
çı karıl an bi r mi marlı ktır. Kull anı cı deneyi ml emek i çi n web sayf ası na her gi ri şi nde
f ar klı bi r pencer e il e karşıl aşır. Bu f ar klı pencer el er ona aynı uzayı f ar klı açıl ar dan
deneyi ml eme

ol asılı ğı

veri r.

Kull anı cı

mekana

bakı ş açı sı nı

kendi

i st eği

doğr ult usunda deği ştir ebil mekt edi r. Buda mekanı n deği ş mesi anl amı na gel mekt edi r.
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Sı vı mi marlı kt a mi mar, Tanrı‟ dır. Evr eni yar at ır ve bı r akır. Evr eni t anı ml a mak,
al gıl amak ve anl aml andı r mak kull anı cı nı n i şi dir.

Novak ( 1994),

mi mari si ni n

a macı nı n kur gu ol uşt urmak yeri ne str ükt ür ol uşt ur mak ol duğunu söyl er ve bunu
şöyl e açı kl ar, Ben si ze bi r şeyl er anl at mak i st eseydi m, onu se mboll er e döker di m.
Ama ben ona güven mi yor um. Bi r i şt en bi r çok anl a m çı kabilir. Anl am bi r şeyi vücuda
geti r mekti r. Bu anl amdaki anl am, bi r şeyi göst er mek anl amı ndaki anl amdan daha
ger çekti r...... Anl amı yar at an ort am, ort amı yar at an str ükt ür, str ükt ürü yar at an
şiirselli ktir.
Sı vı mi marlı k deği şi k f or ml ar al ır, kesi n deği ş mez bi r f or mu yokt ur. Sı vı mi marlı k
t asarı mcı nı n ol uşt ur duğu f or ml ar dan ol uşan bi r al gorit madı r

ve kullanı cı onu

kendi nce t ekr ar t anı ml ar. Bu anl amda, sı vı mi marlı k i nsan t ar afı ndan yapıl mı ş bi r
eser değil, bi r pr ensi pl er büt ünüdür. Seyi rci bu il kel er doğr ult usunda yerl eşti ril miş
f or ml ar, kütl el er, yazıl ar r enkl er vb. el emanl ar dan ol uşan sanal uzay par çası nda
dol aşırken mekanı al gılar. Sür ekli bi r deği şi m i çi nde ol an sı vı mi marlığı n f or mu
seyi rci ye, seyi rci ni n bakt ı ğı nokt aya ve bakı ş açı sı na bağl ı ol an deği şi r. Bu onun
i çi nde barı ndır dı ğı di nami k kar akt eri n sonucudur.

Şekil 4. 2. 2. 1 Mar cos Nowak, Wr ap Map

61

Ger çek dünyada kull anı cı ol an bi r ey, sı vı mi marlıkt a seyi rci di r. Çünkü mekanı n i çi ne
gi ri p

yaşaya maz, sadece onu gör sel

ve i şit sel

ol ar ak ekr andan f ar e gi bi

el emanl arı n yar dı mı il e al gıl ayabilir.
Sı vı mi marlı ğı n ol uşu munda, seyi rci ni n sanal uzaya sunul ması ( gi r mesi ) ve ki şili ği ni
ort aya koy ması öne mli unsurl ar dır. Har eket yardı mı il e deneyi ml enen soyut veya
so mut par amet r el eri n ol uşt ur duğu kur gunun bi rey t ar afı ndan al gıl anması, bi r eyi n
mekandaki fi zi ksel davranı şl arı nı n ol uşt ur ul ması ( har eket, ka mer a ayarl arı) sı vı
mi marlı ğı n yar atıl ması nda öne mli unsurl ar dır. Uzay, seyi rci ni n al gıla ması i çi n
yar atıl mı ştır. Ar ka f on, f or ml ar, yazıl ar, müzi k vb. el emanl ar bi r duyguyu, ol guyu
ol uşt ur mak ( anl at mak) üzer e sanal uzaya yerl eştiril miştir. Ama bu di kt e edil en
anl atı m değil, bi r eyi n al gıl ayı ş şekli ne bağl ı bi r anl atı mdı r. Far klı ki mli kl er sı vı
mi marlı ğı f ar klı şekill er de al gıl ayacak ve f ar klı duygul ar hi ssedecekl er di r.
Sanal uzayda vücudun( body) yeri ni akıl ( mi nd) al mı ştır. Sanal uzayda yar atıl an
mi marlı k i nsan akl ı na hi zmet eden bi r mi marlı ktır. Vücudun ve ger çek dünyanı n
geti r di ği büt ün kur all ar dan ve sı nırl ar dan kurt ul an akıl, kendi ne yepyeni ve f ar klı
dünyal ar yar at ma eyl emindedi r. Mar cos Novak‟i n i f adesi il e ol ası dünyal ar yar at ma
eyl emi ndedi r.
Sı vı mi marlı k t opl u deneyi ml er e i zi n ver mekt edi r. Bi r çok ki şi aynı mekanı i nt er net
üzeri nden aynı anda deneyi ml eyebil mekt edi r.
Novak sanal uzayı mi marl arı n, r essa ml arı n, müzi syenl eri n t anı ml adı ğı sonsuz
yar atı cılı k

ort amı

ol arak

kabul

eder.

yönl endi ril ebilir müzi k ( navi gabl e musi c),

Sı vı

mi marlı k (li qui d ar chi t ect ur e),

yaşanabilir si ne ma ( habi t abl e ci ne ma)

ger çek dünya mı za ai t mi marlı k, müzi k ve si ne ma gi bi sanatl arı n kendi ni sanal
uzayda t ekr ar t anı ml aması dır.

Sanal uzaya sı zan bu sanatl ar bi rl eşer ek yeni

büt ünl er ol uşt ur makt adır. Sı vı mi marlı k kendi ni yönl endi ril ebilir müzi k, yaşanabilir
si ne ma i l e bi rli kt e sun makt adır. Böyl ece si ne ma ve müzi k mi mari ni n ayrıl maz bi r
par çası ol makt adır.
İl k sı vı mi marlı k ör nekl eri nden bi ri Mar cos Novak‟ ı n 1991 yılı nda Banff Cent er‟ de
t asarl adı ğı “ Sanal Der vi şl e Dans “ ( Danci ng wi t ht he Vi rt ual Der vi sh) adl ı pr oj esi di r.
Sanat ve Sanal Çevr e başl ı ğı adı al tı nda t asarl anan pr oj ede, sanal uzay, ( sanal
çevr e) sı vı mi marlı k, müzi k , ki t ap ve vücud t e mal arı yar dı mı il e ol uşt ur ul makt a ve
ar aştırıl makt adır. Sufi şiiri üzeri ne kur ul an kur gu, der vi şl eri n dönüşl eri ve si ber uzayı n
dön mesi ar ası ndaki parall elli ğe dayan makt adır. Mi sti zi m ve t eknol oji bi r ar ada
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kull anıl ar ak sanal uzay t anı ml an makt adır.

Daha sonr a bu pr oj e bazı sanat çıl arı n

yar dı mı il e sanal uzayı n dı şı na ger çek dünyaya taşı nmı ştır.

Şekil 4. 2. 2. 2 www. l ab- au. co m/ space- sı vı mi marl ı k ör neği
www. l ab- au. co m/ space sayf ası na gi ril di ği nde, deği ştir ebilir müzi k il e bi rl eştiril miş bi r
sı vı mi marlı k ör neği ni seyr et me, deneyi ml eme ol anağı el de edil mekt edi r. Web
sayf ası nda, gör sel , i şit sel , mekansal al gıl arı n kesi ştiril mesi il e bi r mi mari t asarı m
ol uşt ur ul muşt ur. El ektr oni k ol ar ak t asarl anan ve yaşayan bu mi mari, mi mari, müzi k
ve si ne ma t ekni kl eri il e bi rl eştiril er ek seyi rci si ne mi mari bi r mekan sunmakt adır.
Al gorit mik ol ar ak t asarl anan web sayf ası kull anı cı ya üç boyutl u bir mekan
deneyi ml eme şansı vermekt edi r. Web sayf ası ndaki müzi k ve mekan, kull anı cı nı n
har eketi ne gör e ol uş makt adır. Kull anı cı f ar e yar dı mı il e mekanı n i çi nde il erl edi kçe
gör ünt ü ve müzi k deği şmekt edi r. Seyi rci si ne mati k t ekni kl er kull anıl ar ak ( ka mer a
har eketi, i maj

mont ajı, bakı ş açıl arı nı n deği ştiril mesi ) mekan f ar klı bi çi ml er de

al gıl ayabil mekt edi r. Sanal uzay, gör selli k ve müzi kl e bi rl eştiril er ek kull anı cıl ar a
i nt er aktif bi r deneyi m sunul makt adır.
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Mar cos Novak‟ a gör e,”ger çek mekandan, si ber uzaya , nesi r den şii r e, ol gudan
kur guya, st ati kt en di nami ğe, pasi ft en aktif e, f or mu i l e sabi tl enmi şt en sı vı ol ana,
deva mlı deği şen f or ml ara, dünyevi ol andan r uhsal ol ana geçi ş en i yi mi marl ı k ar acılı
il e ar aştırılır. Sı vı mi marl ı k si ber uzayı n da i çi nde barı ndır dı ğı pot ansi yell eri n ort aya
çı karıl ması açı sı ndan öne mli ve veri mli bi r al an sun makt adır.
St even Per ell a+ Denni s Pang, The Hapti c Hori zon pr oj esi nde el ektr oni k bir ort amda
uf uk yar at ma kaygı sı t aşı yorl ar. Popül er si ne ma kül t ür üne ai t i majl ar ani me eder ek
ol uşt ur dukl arı doku har it ası nı ar ka f onda ve yüzeyl er de kull anı p, aynı doku
harit ası ndan ol uşan ar ka f onu ve yüzeyl eri üst üst e geçi r er ek, dijit al ort amda üç
boyutl u dünya mı za ai t bir kavr am ol an uf uk kavr amı nı t ekr ar yar at makt adı rl ar. Bu
pr oj ede, mi mari kont eks, f or m, yüzeyl er ve bunl arı çevr el eyen uzay hepsi bi r bi ri ne
karı ş makt a ve bi r büt ün ol uşt ur makt adır. Ger çek dünyada yer al an mi mar i ür ün ve
çevr e ar ası ndaki ili şki sı vı mi marlı kt a yeni den ve t a ma men f ar klı bi r bi çi mde
t anı ml an makt adır. ( Bak Ek1)
Bi r eyi n sanal uzaydaki mi mari ar ayı şı nı n ür ünü ol an sı vı mi marlı k, çok kl asi k bi r
t artı ş ma ol an mi marlı k sanat mı dır, yoksa bili m mi di r t artı ş ması na, “ ben t eknol oji
yar dı mı il e geli ştiril en sanatı m“ di yer ek yeni bi r boyut kazandır makt adır.
Mar cos Novak‟ ı n t anı ml adı ğı sı vı mi marlı kt an bazı yönl er den f ar klılı kl ar göst er sede
yi ne sadece sanal uzayda yaşayan başka mi mari mekan ör nekl eri de var dı r.
Wi lli am Mit chell‟i n “ Cit y of Byt es” adl ı kit abı nda fi zi ksel mi maril eri n sanal uzayda bi r
adr esl e nasıl deği şti ği ne dai r bi r çok ör nek bul unmakt adır. Col umbi a Üni ver si t esi ne
yapıl ması

öngör ül en

küt üphaneni n,

öğr encil eri n

bil gi sayar

ar acılı ğı

il e

ul aşabil ecekl eri büyük bi r bil gi sayarı n ol ması nedeni il e i pt al edil mesi dijit al ort am
ol anakl arı nı n fi zi ksel dünya mı zı nasıl et kil edi ği ni gör mek açı sı ndan öne mli bi r
ör nekti r. Mit chell, gel eneksel ol ar ak şi rketl eri n ka muya sundukl arı yüzl eri

ol an

mi mari cephel eri ni n i nt ernet ağı nda kur ul an ana sayf al arl a yer deği ştir di ği ni söyl er.
Şi r ketl eri n, or gani zasyonl arı n gör ünür t emsili yeti artı k t uğl a ve çi ment o il e değil
yazılı m ve kodl arl a kur ul makt adır.
Bu web sayf al arı, i ki boyutl u bi r düzl em üzeri nde yer al an yazı ve r esi ml er den
ol uşabil di ği gi bi hac mi ol an i çi nde seyi rci ni n gezi ndi ği, gezi ni rken, mi mari ni n
kendi si nden

başka

şeyl er

deneyi ml edi ği,

si ber uzay

mekanl arı

ol ar ak

t anı ml an makt adır. Bu nokt ada sanal uzayda mi marlı k kendi ni anl at an bi r unsur
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ol makt an yavaş yavaş sı yrılı p, yi ne bi r kabuk gör evi ni üstl enmekt edi r. Meti n, obj e,
r esi m, mi mari bi r bi ri i çi ne gi r mekt e ve bi r büt ün ol ar ak t ekr ar t anı ml an makt adı r.

Şekil 4. 2. 2. 3 Bankanı n web sayf ası gi ri ş sayf ası na yerl eşti ril miş sı vı mi marlı k ör neği .
Sanal müzel er

bu anl a mda en güzel ör nekl er den bi ri di r. Guggenhei m

Sanal

müzesi , Sol omon R. Guggenhei m müzesi ni n bi r kol udur. Sadece sanal or t amda yer
al an pr oj e i nt er net ar acılı il e gezil mekt edi r. Müze, dijit al sanat eserl eri ne ev sahi pli ği
yapan dijit al bi r mi mari mekan ol ar ak t asarl anmı şt ır.
Hani Rashi d ve Li sa Anne Cout ur e ( Asy mpt ot e Archit ect s) kaf es şekli nde bi r at ri um
t asarl amı şl ar dır. Seyi rci

bu modeli n etr afı nda dol aşırken ,i st edi ği t akti r de bu

modeli n i çi ne gi r ebil mekt e , f ar e yar dı mı il e soyut koli dorl ar dan ve geçi tl er den
geçer ek, ana mekana gel ebil mekt edi r. Bu mekanda

Bi ll Vi ol a‟ nı n göst eri si ni

seyr et mekt ebil mekt edi r. Duvarl arı n ve t avanı n Vi ol a‟ nı n i majl arı il e kapl andı ğı bu

65

mekanda f ar eyi har eket ettir di ği nde duvarl ar ve t avan dönüş mekt e, deği ş mekt e ve
seyi rci kendi ni at eş ve su i majl arı il e çevr el enmi ş bi r uzayda bul makt adı r. Sanal
ger çekli k modell eme t ekni kl eri yar dı mı il e yar atıl an bu web sayf ası seyi r ci ye üç
boyutl u bi r mekan al gıla ma şansı ver mekt edi r. Gel eneksel mi mari ni n katı, sabi t
çer çevesi ne kar şı deği şen dönüşen f ar klıl aşan sı vı bi r mi marlı k sun makt adır.

Şekil 4. 2. 2. 4 Asy mpt ot e Ar chi t ect s, Guggenhei m Sanal müzesi
Günü müzde obj el er, ür ünl er, mekanl ar, bi nal ar, kur ul uşl ar i nt er nett e ür etil mekt e,
kur ul makt a, i şl etil mekt e, kavr an makt a ve deneyi ml en mekt edi r. Bu yeni ili şkil er
dünyası nda sı vı mi marlık bu ili şkil eri t anı ml ayan mi mari kabuk gör evi ni üstl enebilir.
Bu da mi marl ar i çi n yeni bi r ür eti m al anı n açıl ması anl amı na gel mekt edi r. Sı vı
mi marlı k hı zl a art an ve f i zi ksel dünyaya ai t mi marlı ğa al t er natif bi r mi marlı k ol ar ak
gör ül ebilir ve ür etil ebilir. Özelli kl e geli ş mi ş ül kel erde, geçen yüzyılı n ort al arı ndan beri
deva m eden, i nsan başı na düşen mi mari mekanı n önüne geçil mez artı şına bi r son
nokt a koyabilir. Geli ş mi ş sanal ger çekli k t eknol ojil eri il e yar atıl an sanal mekanl ar,
bil gi t opl umunda bi r eyl eri n çal ı ş ma, ür et me ve eğl ence mekanl arı ol arak fi zi ksel
dünyadaki mekanl ar a alter natif mekanl ar ol abilirl er.
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4. 2. 3 HĠ PERYÜZEYLER MĠ MARLI ĞI ( DEĞĠ ġĠ M MĠ MARLI ĞI )
Mar cos Novak‟ a ( 1998) gör e, moder ni z mden sonr a sanallı k büt ün katıl arı bil gi i çi nde
erit miş ve t r ans moder zmi ol uşt ur muşt ur. Dünyayı kavr amakt a kull anılan büt ün
t anı ml amal ar, di si pli nl er, kur u ml ar ve kavr aml ar kar ar sı z ve yet er si z ol duğunda,
dünyayı kavr amakt a kul l andı ğı mı z büt ün str üktürl er yeni den değerl endirilir. El de
edil en sonuçl ar, f or msuz deği ş mel er değil di r, kendi ne has kar akt erl eri vardı r. Novak
bu deği şi mi n kar akt eri ni, i ngili zce, öt esi nde, kar şı t ar aft a, anl amı na gel en “tr ans” ön
eki il e anl at makt adır. Bu yeni düzende, ger eksi nmel er e cevap ver meyen büt ün
t anı ml ar bi r deği şi m, dönüşü m

ve f ar klıl aş ma sür eci ne gi r miştir di r. Bu sür eci

başl at an ve t eti kl eyen unsur, dijit al ort am ve barı ndır dı ğı pot ansi yell er di r. Dijit al
ort am yaşadı ğı ekr anı n ar kası ndan çı kı p, i nsanı ve çevr esi ndeki büt ün kavr aml arı
bil gi il e bi rl eştir er ek bi r deği şi m, dönüşü m ve f ar kl ıl aş ma çe mberi ne sok muşt ur.
Mar cos Novak‟ ı n “tr ans” ön eki il e anl atı ğı sür eci, St ephen Perr ell ai ngili zce üst ünde,
yukarı, yüksek anl amı na gel en “ hyper” ön eki il e anl atır. St ephen Perr ell a gör e, bi r ey
ve mi marlı k dijit al kül t ür ün et ki si il e deği ş mi ştir, deği şecektir. Bu deği şi m, bi r üst
kül t ür ol uş mak i çi n ger ekli pot ansi yell eri bünyesi nde barı ndır makt adır. Hi per yüzey
mi marlı ğı da bunl arı n mimari düzl emde ort aya çık ması dır ( Perr ell a, 1998).
Moder ni z m ve Post moder ni z m t asavvur edebi lir il e sunul abilir ar ası ndaki yüce
ili şki ye veril en cevaptır. Bu i ki cevap ar ası ndaki f ar kı yar at an, aynı za manda
t asavvur

edil ebilir

il e

göst eril ebilir

yapmadaki

başarı sı zlı ğı,

ner eye

yerl eştir di kl eri nden kaynakl anır. Bi r t ar af i şar eti n, sunu mun yet er si zli ği ne koyar ken,
di ğer t ar af t asavvur et me yeti si ni n yet er si zli ği ne koyar. Her i ki dur u m da i nsanı sabi t
kabul eder. Tr ans moder ni z mde, t asavvur edebilir i l e sunul abilir ar ası ndaki f ar k sabi t
kal sada, ar al arı ndaki mesaf e t eknol oji k ol gul arla di r ek et kili ol ar ak il erler ve yeni
keşf edil me mi ş böl gel eri göst eri r. Bi z, bu il erl emeyi , il erl eme veya geril eme ol ar ak
yar gıl amadan, t ot alit er veya üt opi k ol ar ak i si mlendi r meden kaydederi z. Tasavvur
edebilir il e sunul abilir arası ndaki mesaf e verilmi ş dur uml ar dan güçl ü bi r şekil de
uzakl aştı ğı nda , bi zde deği şi ri z. ( Novak, 1998).
Bu yeni dur u mda bi z, al gorit mik

ol ar ak al gılı yor uz, modell eri sayı sal ol ar ak

gör üyor uz, r obotl ar ol ar ak i nşa edi yor uz i nt er aktif ol ar ak yaşı yor uz, he men i l eti şi m
kur uyor uz, t ama men ona katıl mı ş, onunl a bi r ol muş bi r bi çi mde bil gil endi rili yor uz,
başkal arı il e böl gesel ol mayan, sosyal ili şkil er kur uyor uz ve sanal ol ar ak evet
di yor uz ( Novak, 1998).
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Mar cos Novak gi bi bi r çok bili m ada mı sanal uzay ve il eri medya t eknol ojil eri ni n
büt ün ana str ükt ürl eri deği ştir di ği ni ve yeni bi r döne m başl attı ğı nı söyl emekt edi rl er.
Bu deği şi msür eci nde i nsanda deği şi msür eci ne gi r miştir. İ nsanı n, dünyayı al gıl ayı şı,
çevr esi ndeki fi zi ksel dünyayl a veya t opl umsal yapı il e kur duğu ili şki, üreti m şekli,
ür etti ği ni

sun ma,

f ar klıl aş makt adır.

t üketi m şekli
Bazı

al ı şa

bili m ada ml arı

gel di ği miz
bu

gel eneksel

deği şen i nsana,

f or ml ar dan
si bor g

adı nı

ver mekt edi rl er. Hi per yüzey mi marlı ğı t asarı mcıl arı yar attı kl arı yeni mi mari yi bu yeni
i nsanı n mi mari si ol ar ak kabul et mekt edi rl er. Onl ar a gör e hi per yüzey mi mari si
deği şen i nsan yaşantı sı na uygun mekanl ar yar atmaktır.
Sı vı mi marlı kl a benzer özelli kl er göst er en Hi peryüzey mi marlı ğı, bi r çok mi mari ni n
kendi ni i nşa edil mekt en soyutl adı ğı bi r döne mde, i nşa edil mek , fi zi ksel ol ana
dön mek kaygı sı t aşır. Bu sanal ı n soyut a atl aması dır. Sanal t er si ne döner. O, artı k
daha f azl a kendi si ni dest ekl eyen t eknol oji ni ni çi nde değil di r. O, ort ama , mi mari ye ve
şehr e yansı mı ştır.
Deği şen kül t ür en yapı nı n, f ar klıl aşan i nsanı n mi mari si ol mayı a maçl ayan hi per yüzey
mi marlı ğı kendi ni f onksi yondan soyutl ar. Mi mar lı ğı n i nsanı n i kli msel koşull ar dan
kor uyan, belirli ger eksi nmel eri ni yeri ne geti r en bi r kabuk ol ar ak üstl endi ği büt ün
gör evl er den kendi ni soyutl ar. For m ve f onksi yon ar ası ndaki ili şki si dı şl anır ken,
mi mari kont eksi n i çi nden pr ogr am da çı karıl mı ştır. Hi per yüzey mi marlı ğı, kendi si ni
f onksi yonun ve pr ogr amı n ağırlı ğı ndan soyutl amı ş bi r mi mari di r.
Hi per yüzey mi marlı ğı nda, sı vı mi marlı kt a ol duğu gi bi t opol oji k yakl aşı ml ar baskı nl ı k
göst er mekt edi r.

Deği şi mi n, dönüşü mün deva mlılı ğı nı if ade eden bu yakl aşı ml ar,

mi mari ni n ana nokt ası nı ol uşt ur makt adır. Mi mari gel eneksel sabi t kabuğundan
çı kartılı p, di na mi k bi r kar akt er kazandı rıl mı ştır. Di na mi k kar akt eri sağl ayan unsur,
yüzeyi n i çi ne yerl eştiril en bil gi di r.
Hi per yüzey mi marlı ğı nda, yüzeyl er, mekan sı nı rl ayı cıl ar ol ar ak değil, kull anı cı nı n
ki mli ği ni n ort aya çı ktı ğı di nami k yüzeyl er ol ar ak t asarl anır. Hi per yüzey mi marlı ğı nda,
yüzeyl er kull anı cı nı n mekan i çi nde yaptı ğı har eket, ol uşt ur duğu ses ve kokudan
dol ayı har eket edi p, t epki veri rl er. Yüzeyl er kull anı cı il e i nt er aktif bi r et kil eşi me gi ri p,
canl anı p, har eket edi p deği şi r. Hi per yüzey mi marl ı ğı, kull anı cı dan al dı ğı veril eri
al gıl ayı p onl arı belirli f orms al şekill eni şl er e döken bi r mi mari di r.
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4. 4. 3. 1. İ nsan har eketi ni al gıl ayı p har eket eden yüzeyl er htt p:// www. hyposurf ace. co m.
Kl asi k t asarı m düzl emi nde mi mari ni n ayrı bil eşenl er ol ar ak kabul yüzey, ı şı k, ses ve
koku bi rl eştiril er ek yüzey başl ı ğı al tı nda t ekr ar t anı ml an makt adır. Bil gi he m mi mari
yüzeyi t anı ml amakt adır he m de ona di na mi k bi r kar akt er kazandır makt adır.
Hi per yüzey mi marlı ğı, ekr anı yüzey ol ar ak kull anır. Yüzey, en genel anl a mda,
mi mari de boşl uğu sı nırl amak, mi mari mekanı yarat mak i çi n kull anıl an bi r el emandı r.
Bu sı nırl ayı cı el eman yeri ne bi r ekr an yani kendi i çi nde üç boyutl u bi r dünya i çer en
bi r el eman konul unca, uzay bi r başka uzay ile t anı ml an mı ş ol makt adı r. Uzayı n
uzayl a t anı ml an ması, gerçek uzay il e sanal uzay bi r bi ri ne karı ştırıl ması ve bi rli kt e
sunul ması söz konusudur.

Kull anı cı i ki si ni de aynı anda al gıl ar. Sanal uzay ve

ger çek uzay bi r bi ri ne karı ş mı ştır.
1958 yılı nda Cor busi er‟in t asarl adı ğı, Phili ps Pavilli on‟ u, El ektr oni k Şii r, hi per yüzey
mi marlı ğı nı n en güçl ü haber cil eri nden bi r ol ar ak kabul

edil ebilir.

Mi marlı k,

mat e mati k, müzi k ve t eknol oji i çi ce geçi ril er ek, bi na çi ft yüzey ol ar ak t asarl anmı ştır.
Xenaki s‟i n müzi kal ko mpozi syonuna uygun bi r şekil de, dı ş yüzey hi per bolik par abol
ol ar ak t asarl anmı ştır. İ ç mekan i se eğri sel bi r yüzey ol ar ak t asarl an mı ştır. Bi nanı n
i çi nde dört yüz t ane hapörl ör var dır. Müzi k eşli ği nde mit ol oji, bili m, sanat, yeni dünya
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ve popül er kül t ür e ai t i maj l ar sunul makt adır. Yüzeyl er mekanı sı nırl amakt an daha
başka bi r anl aml a, i nsanl ar a bi r şeyl er anl at mak i çi n yar atıl mı ştır. Bil gi ni n a macı her
ne ol ur sa ol sun yüzeyi ni çi ne gi r mi ştir. Mi mari f orm kabuk ol ar ak üstl endi ği gör evden
daha çok bil gi sağl ayı cı ol ar ak gör ev yap makt adı r.

Şekil 4. 2. 3. 2 Le Cor busi er, Phili ps Pavilli on‟ u, El ektr oni k Şiir, 1958
Al bert Pl écy t ar afı ndan 1977 yılı nda yar atıl an Cat he‟ dr al e D‟i mages müzesi de
hi per yüzey mi marlı ğı il e benzer konseptl er t aşımakt adır. Büyük t aş duvarl ar dan
ol uşan bi na, duvarl ar a r esi ml er yansıtıl ar ak ser gi mekanı na dönüş mekt edi r. Hi çbi r
obj e ser gil enmedi ği müze de sadece pr oj eksi yon maki nel eri ve müzi k vasıt ası
mekan f ar klı kül t ürl er e ai t mekanl ar a dönüş mekt edi r. Bi r t ek mekanı n nasıl f ar klı
mekanl ar a dönüşt üğünü ve bünyesi nde nasıl f arklı bil gil eri barı ndır dı ğı nı gör mek
açı sı ndan öne mli bi r bi nadı r.
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Şekil 4. 2. 3. 4 Cat he‟ dr al e D‟i mages Müzesi
Tatlı Su Pavyonu ( Fr esh Wat er Pavili on) ve Tuzl u Su Pavyonu ( Sal t Wat er Pavili on),
kull anı cı ya sundukl arı mut asyona uğr a mı ş, tr ansaktif, arttırıl mış mekanl arı il e hi per
yüzey

mi marlı ğı nı n en i yi

ör nekl eri ndendi rler.
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Gr afi k t asarı ml ar, i nt er aktif

pr oj eksi yonl ar, uyarı cıl ar, al gıl ayı cıl ar, ses mi mari ni n i çi ne gi r mi ş ve vazgeçil mez bi r
par çası ol muşt ur.
Nox Ar chi t ect s

t ar afı nda

mi marlı ğı nı n en i yi

t asarl anan Tuzl u Su Yaşa mı pavyonu

örnekl eri nden bi ri di r.

Pavyon,

hi per yüzey

gezenl eri ne, t uzl u suyun

davr anı şl arı nı anl at mak ve deneyi ml et mek i çi n yapıl mı ş bi r t asarı mdı r. Bi na i ki
kı sı mdan ol uş makt adır. Wetl ab adı veril en bi ri nci kı sı m büyük bi r dal ganı n al tı na
gi r mekt edi r.

Mekanı n

da ml a makt adır.

Dal ga

her

yeri nden,

duvarl arı ndan,

mekanı n i çi ne kadar

t avanı ndan,

gi ri p, i nsanl arı

sul ar

bi r köşeye

sı kı ştır makt adır. Gezenl eri n mekanı n i çi nde ilerl emek i çi n sul arı n çekil mesi ni
bekl emesi ger ek mekt edir. Mekan i çi ndeki har eketl e bi rli kt e i nt er aktif

yüzeyl er

dur madan f ar klıl aş makt a ve deği ş mekt edi r. Sensori um adı veril en i ki nci kı sı m da i se
büt ün yüzeyl er gör sel su sunu ml arı il e donatıl mıştır. İl k kı sı m, gezenl er e suyu
ger çekt en hi ssettir mek i ki nci kı sı mi se suyu sadece sanal ol ar ak deneyi ml ettir mek
i çi n t asarl an mı ştır.

Şekil 4. 2. 3. 5. Knox Ar chi t ect s , Tuzl u Su Yaşa mı Pavyonu
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Tatlı Su Pavyonu akı şkanl ı k konsepti n yol a çı kıl ar ak t asarl anmı ştır. Sadece f or mu
veya kull anıl an mal zemesi il e değil i ç mekanı i l e de bil gi yi mi mari ni n bünyesi ne
kat mayı a maçl a makt adır. Pr oj ede çeli k ve bet onun yanı sır a ku maş, i p, buz ve he m
bi nayı ı sl atı cı he mde zi yar et çil eri ı sl atı cı bi r el eman ol ar ak su, mi mari ni n i çi nde yer
al makt adır. Bunl ar a ek ol ar ak bil gi sayarl ar, i nt er aktif ses ve ı şı k al gıl ayı cıl ar,
pr oj eksi yon maki nel eri mi mari ni n bi r par çası dır. Eğri sel ol an bi na ze mi ni n üst ünde
zi yar et çi koşar ken veya yür ür ken bu al gıl ayı cıl ar çal ı ş makt a ve mekanı n ı şı ğı,r engi
ve sesi

deği ş mekt edi r.

Zi yar et çil eri n

mekan i çi ndeki

har eketl eri

deği ş mesi ne, f ar klıl aş ması na neden ol makt adır.

Şekil 4. 2. 3. 6. Knox Ar chi t ect s , Tatlı Su Yaşa mı Pavyonu
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mekanı n

Hi per yüzey mi marlı ğı t asarı mcıl arı, pr ogr amı n ve f onksi yonun mi mari yar atı cı
düşünceyi sı nırl ayan unsurl ar ve kapi t ali st ser mayeni n mi marlı k üzeri ndeki baskı sı
ol duğunu söyl emekt edi rl er. Hi per yüzey mi marlığı nı n gündeli k t üketi m kül t ür üne
yöneli k bi r çal ı ş ma ol madı ğı nı, a maçl arı nı n mi mari açı dan yeni bi r kül tür el ze mi n
yar at mak ol duğunu söyl emekt edi rl er.
İ nşa edil en veya deneysel aşa mada ol an Hi per yüzey mi marlı ğı n ör nekl eri ne
baktı ğı mı zda bu mi maril eri n al gıl anmaya,

hi ssedil meye dayanan bi r

mi mari

ol duğunu gör mekt eyi z. Bu bağl amda, bu mi mar i yi hı zlı ür eti mt üketi m zi nci ri i çi ne
yerl eştir mek yanl ı ş ol maz kanı sı ndayı m. Bi na yapıl acaktır, gezen ki şil er t ar afı ndan
deneyi ml enecekti r ve böyl ece gör evi ni yap mı ş ol acak yani t üketil miş ol acaktır.
4. 2. 4 SĠ BORG MĠ MARLI K( AKI LLI BĠ NALAR)
Di jit al ort am ve mi marlı k ar ası ndaki ili şki yi i ncel erken son ol ar ak bakacağı mı z evr e
dijit al ort amı n gel eneksel bi na kabuğunu nasıl deği ştir di ği ve dönüşt ür düğüdür.
Si bor g mi marlı ğı, kabl ol arl a çevr el en mi ş, düğ mel erl e kontr ol edil en bi r mi mari di r.
Bi na kabuğu, i nsana hi ssettir mek, hi z met et mek, ve kor umak i çi n t a m ot ono m veya
yarı ot ono m bi r r obot a çevril miştir. Bu mi mari , kull anı cı nı n mekanı kull anır ken
yar attı ğı

har eketl eri n, ( pencer eyi

aç mak,

kapı yı

kapat mak, t emi zl e mek gi bi

har eketl eri n) bi nayı yönet en bi r bil gi sayar t ar afından yapıl ması, yi ne bu bil gi sayar
t ar afı ndan bi nanı n el ektri k, su, haval andır ma t esi satı nı n kontr ol edil mesi ve bi r eyi n
ger eksi nmel eri doğr ult usunda ayarl an ması üzeri ne kur ul ur. Bu bil gi sayarlar, evdeki
her t ürl ü obj eyi kontr ol eden ve el de etti ği sonucu kull anı cı ya akt ar an si st eml er
ol abil eceği gi bi kull anı cı ya akt ar madan kendi kendi ne bi r sent eze gi den si st e ml er de
ol abilir.
Bu t ür yakl aşı m, özde yeni bi r mekan anl ayı şı veya f or m sun mak yeri ne var ol an
mi mari kabukl arı n al tı na gi r mekt edi r. Günü müzde, bi naya ai t bazı bil eşenl eri kontr ol
eden si st eml er yaygı nl aşmakt adır. Ör neği n, güvenli k si st emi ni veya ı sıt ma si st emi ni
kontr ol eden si st eml er yaygı n ol ar ak kull anıl makt adır. Büt ün bi nayı kont r ol eden
si st eml er çok yaygı n ol ma makl a bi rli kt e gel ecekt e en çok kar şıl aşacağı mı z, sanal
ort amı n kendi ni mi mari ye yansıt ma şekli gündelik mi mari t üketi m kül t ür üne si bor g
mi marlı k ar acılı ğı il e ol abilir.
Sadece bi na öl çeği nde değil, şehi r öl çeği nde de bu t ür uygul amal arl a kar şıl aşı yor uz.
Ör neği n Washi ngt on eyal eti ndeki şehi rl eri n bi r çoğunda , ar aç al gılayı cıl arı nı n
kontr ol etti ği tr afi kl ambal arı kull anılı yor. Bu si st eml er ağırlı ğı hi sseden al gıl ayı cıl arl a,
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har eket al gıl ayı cıl arı veya ar aç f arl arı nı gör en opti k si st eml erl e kontrol edili yor.
Washi ngt on eyal eti

Kar a Yoll arı İ dar esi, tr afi k yoğunl uğunu ve hava koşull arı nı

anı nda i nt er net ar acılı yla ka muya yayı nlı yor. Bu si st emt r afi ği n her an gözl en mesi ni
sağl ar ken, yol cul ar a, sür ücül er e al t er natif yol ol anakl arı geti ri yor. Si st em ayrı ca,
tr afi k e mni yeti ni artırırken, kaza koşull arı nı ve sert hava koşull arı il e meydana gel en
yol da kal mal arı azal tı yor.
Akıllı si st eml er di ye adl andırıl an bu si st eml eri n bi naya enj ekt e edi l mesi il e
ol uşt ur ul an mi maril eri n dı şı nda si bor g mi marlı k kapsa mı nda düşünebileceği mi z
mi mari t asarı ml ar da var dır. Yeni bi r mi mari f or m ve t e ma ür et en bu t asarı ml ar
henüz deney aşa ması ndadı r.

Şekil 4. 2. 4. 1 To mmaso Avelli no, Fr ederi co Caval li, Massi mo Ci uffı nı, Ketty di Tar do,
Al bert o Lacovi ni, Luca La Torr e t ar afı ndan t asarlanan H- ouse pr oj esi ,
2001, Ro ma.
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Hı zlı endüstri geli ş mel er sonucu i nsanoğl u çok hı zlı bi r şekil de doğaya zar ar
ver mi ştir. Kendi t utt uğu dal ı kesti ği ni f ar k eden i nsanoğl u ekol oji k dengel eri deva m
ettir ebil mek i çi n

bu t eknol oji den f aydal an makt adır. Bu bağl amda,

güneş

enerji si nden maksi mu m der ecede f aydal an mak i çi n har eket eden bi nal ar, doğaya
atı k bır ak mayan veya bunl arı doğaya zar ar ver ecek ür ünl er den ayırt edi p bı r akan
si st eml er t asarl an makt adır.
Deneysel bi r pr oj e ol an H- ouse kür esell eş me ve za man bağı mlı yeni bi r mi mari
mekan anl ayı şı ort aya koy makt adır. Tasarı mcı, yer el ve kür esel , sür dürül ebilir ve
sür dür ül ebilir ol mayan, madde ve maddesi zli k ar ası ndaki bu dünyanı n i kili yapıl arı
i çi ne barı ndır mayı t ekrar sor gul uyor. Tasarı mı n mer kezi ndeki

t e mal ar dan bi ri

sür dür ebilirli k ; bi r evi i nşa eder ken ekol oji k dengel eri gözet mek ar azi ni n geli şi mi ve
kull anı mı na yöneli k kesi n str at ejil eri belirl emeyi ger ektirir. İ ki nci si yer el ve kür esel
ar ası ndaki ekl eml e meni n kesti r el emezli ği; bu kull anı mda büyük bi r esnekli ği, hı zl a
gel en geli ş mel eri kar şılayabil meyi , kull anı cıl arın deği şi k i hti yaçl arı nı kar şıl amayı
ber aberi nde geti rir. Üçüncüsü t üketi mt opl umunun maddesi zli ği ne kat ıl abil mek; t ü m
medya ür ünl eri ni, ar zunun yeni sanal obj el eri nin bi r önceki artı ğa dönüşt ür düğü
nesnel eri de kucakl ayabil mek.
Ekol oji k , esnek ve sanal a yöneli k geni ş bi r sorgul amayı i çer en bu yakl aşı m , bu
nedenl e sonsuz bi r dönüşü m di zgi si ni kapsa mayı ger ektir mekt edi r. Bu nedenl e House‟ ı n t asarı mı nda kat l ar, i çi nde yaşanan yüzeyl er ol ar ak düzenl e mi şl er di r. Tü m
düşey ve yat ay el emanl ar t ek bi r sür ekli yüzeyi n i çi nde çözül müş, kull anı cıl arı n evl e
kur duğu ili şki il e bozul an, uyarl anan, i ki zl enen ya da çoğal tıl an mekanl ar a
dönüşebil me pot ansi yeli i l e t asarl an mı ştır. Böyl ece H- ouse

evr ensel kull anı cı,

gör sel kür e ve fi zi ksel dünya ar ası ndaki aktif ar ayüzü barı nak ol ar ak t anı ml ar.
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5. BÖLÜM

5. 1 SONUÇLAR VE TARTI ġMALAR
Bi l gi sayar t eknol ojil eri kendil eri ni sanal keli mesi ile bi rl eştiri p bi rli kt e sun makt adırl ar.
Bunun sebebi , bu t eknol ojil erl e ol uşt ur ul an yeni dünyanı n, bünyesi nde sanal
kavr amı na ai t özelli kl eri barı ndır ması dır. Soyut bir ger çekli k ol an sanal , ol asılı kl arı
artırır, henüz açı kl an mamı ş t ekni kl eri har eket e geçi rir ve onl arı kesi n ol mayan bi r
pl an düzl emi nde bi r ar aya geti rir. Sanal ı n i çi nde barı ndır dı ğı pot ansi yell er

ve

kuvvetl er, bi r büt ün ol ar ak asl a el de edil emeyecek or gani zasyonl ar üzeri nde,
ayrı ntılı bi r bi çi mde çal ış mayı sağl ar. Bil gi sayarlar t ar afı ndan yar atıl an uzay, i çi nde
f ar klı kuvvetl er ve pot ansi yell er barı ndır an, haki ki si ol mayan sanal bi r uzaydı r. Sanal
uzay bi r eye f ar klı ol asılı kl arı ar aştır mak yeni ili şkiler t anı ml amak i çi n ger ekli mekanı
sağl ar. Pot ansi yel i çer en bu uzay, bi r eyi n bil gi ye ul aş ma, bil gi yi ür et me ve i l et me
şekill eri ni deği ştir miş ve bu sür eçl eri n hı zl an ması nı sağl amı ştır. Bi r ey, bilgi yi, daha
ko mpl eks ili şkil eri r ahat bi r bi çi mde gör ebil di ği, far klı f ar klı bağı ntıl ar üzeri nde aynı
anda çal ı şabil di ği, deği şi k ol asılı kl arı deneyi ml eyebil di ği bi r uzayda ür et mekt edi r.
Büt ün bunl ar, bi r eyi n bi l gi ye daha r ahat ul aş ması nı, ür et mesi ni ve başkal arı il e
payl aş ması nı sağl amı ştır. Sanal uzayı n yar attı ğı bu ort am bi r eyi güncel bi l gi ye daha
bağı mlı hal e geti r miştir. Bi r eyi n çevr esi ndeki büt ün deği şi ml er çok hı zlı bi r şekil de
sanal

evr ene yansı makt a ve bi r ey kendi ni

bu deği şi mi i zl emek zor unda

hi sset mekt edi r.
Bi r eyi ve t opl umu kendi ne bağı mlı kıl an sanal uzay, ger çek dünya model al ı nar ak
t asarl an mı ş bi r bil gi uzayı dır. Bu uzayı t asarl ayanl ar, onu ger çek dünyaya
benzet meye çal ı ş makt adı rl ar. Fakat sanal dünyanı n en büyük özelli ği

i nsan

vücudunun bu dünyada yer al ma ması dır. Ger çek (fi zi ksel ) dünya i nsan vücudunun
ve akl ı nı n bi rli kt e t anı ml adı ğı bi r evr endi r. İ nsanı n vücudunun öl çüsü, i st ekl eri,
ol anakl arı çevr esi ndeki dünyayı sı nırl andır mı ş yani t anı ml amı ştır. İ nsan çevr esi ndeki
yapı yı vücuduna ve kul l andı ğı ar açl arı n özelli kleri ne gör e öl çekl endi rir. Vücudun
ol madı ğı bi r evr ende akıl t ek başı na har eket eder ve akl ı n bi r sı nırı ve öl çeği yokt ur.
Bu sebept en öt ür ü, akıl tar afı ndan yar atıl an ve onun t ar afı ndan kontr ol edil en sanal
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uzay sı nırsı z ve öl çeksi z bi r evr endi r. Sanal evr ende ger çek dünyayı t anı ml ayan
sı nırl ar a benzer sı nırl ardan bahset mek i mkansı zdır. Sanal evr en ar ayüzl er ve
bil gi sayar donanı ml arı t ar afı ndan ol uşt ur ul an bi r dünyadır. Sanal evr eni n sı nırl arı nı
ar ayüzl eri n ve bil gi sayar donanı ml arı nı n özelli kl eri belirl emekt edi r. Bunl arı n sür ekli
bi r geli şi m ve deği şi m i çi nde ol dukl arı nı düşünür sek sanal uzayda net t anı mlı
sı nırl ar dan bahset mek ol anaksı zdır. Sanal uzay sür ekli bi r deği şi mi çi ndedir.
Bi r eyi n sanal uzaya gi r ebil mesi , onun ol anakl arından yar al anabil mesi i çi n bi r bil gi ye
dönüş mesi ger ek mekt edi r. Vücut suz bi r varlı k, akıllı bi r bil gi ol ar ak birey sanal
uzayda il erl er ve başkal arı il e daha doğr u bi r i f ade il e başka bil gil erl e il eti şi mi çi ne
gi r er. Sanal uzay sahi p ol duğu pot ansi yell er den dol ayı bünyesi ne al dı ğı her kavr a mı
bi r deği şi m ve dönüşüm sür eci ne sok makt adır. Bu sür eci n bi r par çası ol ar ak da
bi r ey, vücut suzl aş mı ştır ve bil gi ye dönüş müşt ür. Bi l gi ye dönüşen bi r eyi n bil gi il e ol an
ili şki si de deği ş mi ştir. Bi rey ve bi r ey yaşa mı bil gi ye daha f azl a bağı mlı hal e gel mi ştir.
Sanal uzay ve sunduğu ol anakl ar bi r eyi bu dünyaya daha bağı mlı hal e geti rirken
onun fi zi ksel dünya il e ol an il eti şi mi ni de kı sıtl amakt adır. Bu da bi r eyi n ve t opl u mun
hayatı nı n

deği ş mesi ne ve fi zi ksel

dünya i l e ili şki si ni n dar al ması na neden

ol makt adır. Bi r ey her gün ger çek dünya il e kur duğu ili şkil er den daha f azl a uzakl aşı p,
sanal evr ene dal makt a ve or ada yaşa mayı t er ci h et mekt edi r. Bi r eyl er nesnel eri ve
ili şkil eri ger çek ol ar ak deneyi ml emek yeri ne bir bil gi sayar ar acılı ğı ile kendi ni
güvende hi ssetti ği bi r ort amda,

sanal ol ar ak deneyi ml emeyi beni msemekt edi rl er.

Bunu sanal ort amı n ger çek dünyayı
fi zi ksel

dar alt ması ol ar ak kabul edebiliri z. Sanal ı n,

ol an üzeri nde yar attı ğı baskı nı n i nsan vücudunun, akl ı nın i şl eyi şi ni,

t opl umsal yapı yı, şehri deği ştir eceği netli k kazan mı ştır ve bu sür eç başl amı ştır.
Fakat bu sür eçt e bi r seyi rci ol ma mak, onu kont r ol edebil mek i çi n sanal uzay ve
ar açl arı yar atılırken ve kull anılırken et kil eri ni n nel er ol acağı daha deri nl e mesi ne
irdel en meli di r. Ancak böyl e, sı nırsı z sanal evr eni n ger çek dünyayı t a ma men yok
et mesi ve bi r eyi n de yal nı z sanal evr ende yaşayan bil gil er hali ne gel mesi
engell enebilir.
Bi r bil gi uzayı ol an sanal uzay, gel eneksel anl amdaki bil gi, veri ve eğl ence
ar ası ndaki ili şki yi zedel e mi ştir ve bunl arı i çi ce geçi r miştir. Her t ürl ü bilgi , veri ve
eğl ence hi çbi r engel e t akıl madan, hi çbi r süzgeçt en geç meden bazen de bi r bi rl eri ni n
yeri ni al ar ak sanal uzayda gez mekt edi r. Her hangi bi r konu üzeri nde ar aştırma yapan
bi r bi r eyi n ekr anı na eğl ence, veri veya ger çek bi l gi yi i çer en sonsuz sayı da kaynak
çı k makt adır. Bu nokt ada, bi r ey sahi p ol mak i st edi ği bil gi ni n özelli kl eri ni t anı ml ayı p,
ona gör e ili şkil er kur ar ak ekr andakil er ar ası ndan seçi myap makt adır. Bur ada ger çek

78

dünyada küt üphanel eri n üstl endi ği bil gi yi sı nıfl andı r ma gör evi ni, bi r eyi n üstl enmesi
ger ek mekt edi r. Konu il e i l gili sonsuz kaynak di zi ni nden kendi si i çi n en uygununu
seç mel i di r. Bu da asl ı nda kendi i çi nde pr obl eml er barı ndır an bi r sür eçtir. Ama sanal
uzayı n yapı sı nı ve özelli kl eri ni bil mek, bi r eye

bu uzaydan al dı ğı bilgi yi nasıl

değerl endi r eceği konusunda yol göst er ecekti r.
Sanal uzayı n yar attı ğı hı zlı ve sı nırsı z bil gi edi ni mi, fi zi ksel dünyanı n di si pli nl eri
ar ası ndaki çi zgil eri ort adan kal dır mı ştır. Böyl e bi r ort amda di si pli nl er bi r dönüşü m
sür eci ne gi ri p, kendil eri ni t ekr ar t anı ml amakt adırl ar. Mi marlı k da sanal uzayl a bi rli kt e
böyl e bi r sür ece gi r miştir ve kendi ni, sanal uzay ve onun yar attı ğı bil gi kül t ür üne
gör e t ekr ar

t anı ml amakt adır.

Mi marlı kt a kökl ü deği şi ml er e

neden

ol acak

pot ansi yell er barı ndır an bu yeni t anı ml ama çal ı şmal arı nı n f ar klı şekill er de kendil eri ni
ort aya koyduğunu gör üyor uz.
Bi l gi sayarl ar ve onl arın yar attı ğı sanal uzay,

moder ni z mden sonr a mi marl ı k

al anı ndaki en büyük il erle medi r. Fakat mi marlı k ve sanal ar ası ndaki ili şki yi sadece
dijit al ort amda yar atıl an ve or adan fi zi ksel dünyaya yansı yan bi r ili şki ol ar ak
t anı ml amak eksi k ol acaktır. Mi marlı k, sanal ol an il e ger çekli ği kesi ştir erek nesneyi
var et meye çal ı şan bi r kur gudur. Dol ayı sı il e sanal , her za man mi mari t asarı m
sür eci ni n bi r par çası ol muşt ur. Sanal , mi mari t asarı m sür eci nde daha önceden
sor ul ma mı ş sor ul arı ortaya çı kar an bi r ol gudur. Bu kar akt eri nden dol ayı kendi si ni
sanal il e bi rl eştir en mi marlı k, mi marlı ğa f ar klı bi r bakı ş açı sı il e bakar ve henüz
sor ul ma mı ş sor ul arı mi marlı ğı n i çi ne sokar. Mi mari düşünce her za man ür ün ol ar ak
bi naya dönüş mez. Yazı ve çi zgi ol ar ak da i nsanl arl a i l eti şi me geçer. Bu t ür bi r
il eti şi mde öne mli bi r ür eti m şekli di r. Bu gün moder n bi nal ar da gör düğü müz
si st eml eri ni n bi r çoğunun ana fi kri, yal nı z yazı ve çi zgi ol ar ak i f ade edi l miş sanal
pr oj el er den çı k mı ştır.
Bu yeni ort amda sı vı mi marlı k gi bi bazı mi maril er kendil eri ni ger çek dünyadan
t ama men soyutl ayı p, sanal evr ende yaşa mayı seç mekt edi r. Mi marlı k al anı nda her
za man bi naya dönüş meyen t asarı ml ar ve düşüncel er gör mekt eyi z. Fakat büt ün bu
çal ı ş mal ar, ger çekl eştiril mek i çi n t asarl anmı ş f akat ger ekli ort am koşull arı nı n
ol uş ma ması ndan dol ayı ger çekl eşe me mi ş pr oj el er di r. Sı vı mi marlı k gi bi mi maril er bu
t ür pr oj el er den f ar klı ol ar ak sadece sanal evr ende yaşa mak i çi n t asarl an mı ş
mi maril er di r. Bu mi maril er, ger çek dünya ile ili şki kur mak i st eme mekt e ve
kur a ma makt adır. Kendileri ni i nsan akl ı i çi n yar atıl mı ş
et mekt edi r.

mi maril er ol arak kabul

Bu da mi mari ni n kendi ni i nsan vücudunun geti r di ği sı nırl ar dan

soyutl ayar ak saf bi r bilgi ye dönüş mesi ni günde me geti r mekt edi r. Sanal uzayl a
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ber aber mi marlı k mesl eği ni n kapsa mı na bil gi ni n mi maril eştiril mesi gi r mekt edi r. Bu
sür eçt e mi marlı k yal nı z başı na har eket et me mekt e ve kendi ni si ne ma, müzi k gi bi
di ğer dall arl a bi rl eştir mekt edi r.
Mi marlı k mesl eği , artı k daha f azl a t asarı mcı nı n zi hni ndeki soyut uzayda yar atı cılı k
ol gusunu bi rl eştir er ek ol uşt ur duğu f or ml arı n, geomet ril eri n, sanat sal bi r dokunuş i l e
so mut hal e dökül mesi ol gusu değil di r. Mi marlık mesl eği daha az kahr a manl ı k
i st eyen bi r hal al mı ştır. For m, mi mari t asarı m sür eci boyunca geçi r di ği evr el eri
mi marlı kt a yaşa makt adır. Mi mar artı k f or mun son şekli ni belirl eyen ki şi değil , f or mu
ol uşt ur acak def or masyonu ve sür eklili ği yar at acak bil gi str ükt ür ünü kur an ki şi di r.
Mi mari f or m bu sür eci n sonunda çı k makt adır. Mi marl ı k, bi r f or mu yokt an var et mek,
ol uşt ur mak ol gusundan çı kı p, genel pr ensi pl eri koyup, mi mari f or mun çı k ması nı
bekl emek eyl emi ne dönüş müşt ür. Mi mari t asarım sür eci keşf et me ve deney yap ma
sür eci ne dönüş müşt ür.
Bu

deği şi m ve

dönüşü m sür eci nde,

mi mari

yüzey

kavr amı

da t ekr ar

t anı ml an makt adır. Mi mar i yüzey sal t bi r kabuk t asarı mı ol makt an çı kı p, kendi ni ı şı k,
ses ve koku il e bi rl eştir mekt edi r. Sanal uzay ve sundukl arı ol anakl ar mi mari yüzeyi n,
i nsanı doğa koşull arı ndan kor uyan bi r el eman ol ar ak gör evi ni i ndi r geyer ek ona yeni
f onksi yonl ar ve a maçl ar yükl emekt edi r. Dol ayı sı ile bi na kabuğu da bi r bil gi akt ar ma
obj esi ne dönüş mekt edi r. Bunun sonucu ol ar ak da r enksi z devesal duvar l ar bi r den
canl anı p, f ar klı yaşa ml ardan kesi tl er sun makt a veya ort amda yar atıl an har eket veya
ses deği şi mden et kil eni p, har eket et mekt edi r. Büt ün bunl ar mi mari ni n kat ı ve sabi t
sı nırl arı nı sil mekt e ve onl arı n bünyesi ne har eketi ve bil gi yi yerl eşti rmekt e ve
sı vıl aştır makt adır. Bu nokt ada, Hi per yüzey mi marlı ğı na döner sek, fi zi ksel dünyaya
ai t bi r mi marlı k ol ar ak kabul edil en, i nşa edil meyi a maçl ayan bu mi marl ı ğı n
gel eneksel mi marlı kt an f ar klı ol ar ak ağırlı kl a i nsan vücudunun ger eksi n mel eri ne
hi z met eden bi r mi mari ol mak yeri ne, i nsan akl ı na hi z met eden bi r mi mari ol duğudur.
Bu yeni ort amda, mi marl ar genelli kl e mi maril erini n ana konsepti ni, kullanı cıl arı na
veya seyi rcil eri ne bi r şeyl er deneyi ml et mek üzeri ne kur makt adırl ar. Mi mari, kabuk
ol ar ak üstl endi ği gör evi ni n yanı sır a bi r deneyi m obj esi, bil gi akt ar ma ar acı ol ar ak
hi z met ver mekt edi r.
20 yy. da il eti şi m t eknol ojil eri ni n yar attı ğı orta mda, bil gi çok hı zlı bi r şekil de
ür etil mekt e ve t üketil mekt edi r. Hı z ür eti m veya t üketi m sür eci ni n sür esi i l e il gili bi r
dur u m ol makt an çı kı p, bil gi ni n özü il e il gili bi r unsur ol muşt ur. Bil gi hı zlı bi r şekil de
ür etili p, t üketil medi ği zaman değeri ni ve a macı nı kaybet mekt edi r. Sı vı Mi marlı k,
Hi per yüzey Mi marlı ğı gi bi yakl aşı ml ar mi mari yi de bu hı zlı ür eti m ve t üketi m

80

çe mberi ni n i çi ne

sok makt adır.

Deneyi ml enmek

üzeri ne kur ul an

mi marlı k,

deneyi ml en mekt e ve görevi ni bitir miş ol makt adır.
Son ol ar ak şunu söyl eyebiliri z ki; sanal , deği şi mi, dönüşü mü, f ar klıl aş mayı yar at an
bi r pot ansi yel di r.

Kendi ni sanal kavr amı il e bi rleştir en ve sunan bil gi sayarl ar ve

il eti şi m hatl arı t ar afı ndan yar atıl mı ş sanal uzayda pot ansi yell er barı ndır makt adır. Bu
pot ansi yell er bi r ey ve t opl um hayatı nda kökl ü deği şi ml er e neden ol muşt ur ve
ol acaktır.
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