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ÖZET
Merdeşe, Tuba. Yeni Medya Sanatında Devingen İmgeler: Video Alanlar
Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2017.

“Yeni Medya Sanatında Devingen İmgeler: Video Alanlar” başlıklı bu raporda video
sanatının dünden bugüne değişim evresi ve yeni medyalarla sağlanan melez yaklaşımlar
incelenerek çağdaş sanat parametrelerindeki odak noktaları araştırılmıştır. Bu
parametrelerin çok katmanlı yapısı, videonun yapısal değişimini ve kavramsal alt yapısını
da etkilemiştir. Bu çalışma, sanat bağlamında yer alan multidisipliner, politik ve öznel
yaklaşımların yeni bir bakış açısını sunmayı hedeflemiştir. Fotoğraftan sonra video
sanatının ortaya çıkışı ve süreç içerisinde videonun bilgisayar teknolojisi ile eklemlenerek
ortaya çıkan yapısal değişimi incelenmiş ve daha sonra yeni medya teknolojilerinin
zaman, mekân ve gerçeklik algısını ne şekilde biçimlendirdiği kuramsal açılımları ile
birlikte ele alınarak sanat bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler
sonucunda imgenin araç-güçler olarak tanımlanan yeni medya ile olan bağıntısındaki
değişkeleri yaratıcı duyarkatlar ortaya çıkararak büyük bir dönüşümün olanaklarını sanat
bağlamına yerleştirmiştir. Dolayısıyla yeni medyanın kökeni tarihsel ve kuramsal bir
açılımın süzgecinden geçerek bu araştırmanın verilerini zenginleştirmiş ve yeni
bağlamların video alanlar tanımı içerisinde olgunlaşmasını sağlamıştır.
Araştırmanın birinci bölümünde yeni medyanın kökenini sağlayan fotoğrafın serüveni ve
sonrasında bu serüvenden beslenen hareketli görüntünün tarihçesi ele alınarak bugünün
araçlarına nüfus eden yapısı ve değişkeleri ele alınmıştır. Bu süreçte sanat bağlamında en
büyük kırılmanın yaşandığı avangard hareketler özellikle kavramların ve sanat nesnesinin
devrim niteliğindeki dönüşümünü sağlaması açısından dikkate değer bir önem arz
etmiştir. Bu dönüşümden hareketle de elektronik görüntünün ortaya çıkışı ve bilgisayar
gibi bir medyumun sürece entegre olarak gelişimini sürdürmesi tüm bu araştırmanın ana
damarını oluşturmuştur. Devrim niteliğindeki bu medyumun yaşam alanlarımızda
giderek artan varlığı tüm sistemlerin kanallarına sızarak ekonomik, sosyal, kültürel,
politik ve sanat alanlarının akışını hızlandırarak yoğun bir temasın gücünü ortaya
koymuştur. Fakat bu temas yaşam alanlarımızdan, zamansal müdahalelere ve sanatsal
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etkinliğine kadar yeni kavramların oluşumunu da öncelemiştir. Bu kavramların dolaşımı
içerisinde en etkin rolü ise gerçek ve sanal birlikteliği oluşturmuştur.
Araştırmanın ikinci bölümünde ise gerçek ve sanal birlikteliği özellikle Deleuze’dan
hareketle kuramsal bir altyapı ile inşa edilmiştir. Bu alt yapı Deleuze’ün “kristal imge”
tanımı ile “sanat-oluş” kavramını bütünleştirerek yeni medya sanatının içerisinde yer alan
video kapsamını genişletmiş ve bağlamlarını bu eksen üzerinde araştırmaya yöneltmiştir.
Ortaya çıkan arayüz kavramı içerisinde obje, mekan ve zaman arayüzleri olarak hem
fiziksel bir yaratımın hem de kavramsal bir yönelişin imge üzerindeki etkileri
araştırılmıştır. Bu etkiler dolayımında ele alınan yapıt örneklerinde bir dizi bağlam
araştırılmış olup, videonun yapısındaki devingenliğin imgelerin akışını belirlemede
önemli içerimler sağladığı ortaya koyulmuştur.
Son olarak üçüncü bölümde tüm bu tarihsel ve kuramsal açılımlardan beslenerek ortaya
konulan çalışmaların bütününde videonun yansıtım yüzeyinde ortaya çıkan hareketli
imgelerin zeminini görürüz. Bu zemin obje, mekan ve zaman üçgeninin özne ile olan
bağıntısında dönüşüme uğrayan çoklu bir söylemin varlık alanını oluşturur. Bu söylem
içerisinde şeklillenen çalışmaların bütününde zamanın araç ile manipüle edilen
dinamizmi ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Sözcükler
Video, Yeni Medya, Melezlik, Sanallık ve Gerçeklik
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ABSTRACT
Merdeşe, Tuba. Dynamic Images in the New Media Art: Video Places
Proficiency in Art Artwork Report: Ankara, 2017.
This study carried out under the heading “Dynamic Images in the New Media Art: Video
Places’’ aims to investigate the process of changes in the video art from past to present
and the hybrid approaches realized in new media, and to provide insights into their focus
points in contemporary art parameters. The multi-layered structure of these parameters
has affected the structural changes in video art and its conceptual sub-structure. The aim
of this study is to present the new perspective of the multi-disciplinary, political and
subjective approaches involved within the context of art. First, the study investigates the
circumstances that gave rise to the emergence of video art after photography and the
structural change that came into the picture in this process realized by combining the
video art with computer technology. Then it moves on to discuss how the new media
technologies have reformed the conception of time, space and reality, thereby also
looking into the theoretical insights, and provides new interpretations in the context of
art. In the light of these interpretations, the variants of the image in the correlation with
the new media defined as tool-powers place the possibilities of a great transformation
within the context of art, creating creative emulsions. Hence, filtered through an
interpretation with a perspective of historical and theoretical nature, the origins of the new
media enriched the data of this study and paved the way for the development of new
contexts within the definition of video places.

In the first section, the study handles the history of the adventure of photography as the
original fundament of the new media and the moving pictures that emerged from this
adventure, also addressing its structure and variants that penetrates into today’s tools. In
this process, the movements with avant-garde spirit, where the greatest disintegrations
came to the picture in terms of artistic contexts, are of great importance, especially in
respect of providing a revolutionary transformation of notions and the subject of the art.
The investigation of the process of coming into existence of electronic images from this
transformation and the integration of a medium like computer into the process and its
further progress is the main objective of this study. The ever-increasing penetration of
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this revolutionary medium into our life spaces has demonstrated the power of an intense
touch of communication filtering into the channels of all the systems and accelerating the
flow in economic, social, cultural, political and artistic fields. But this touch of
communication triggered the formation of new concepts ranging from our life spaces to
temporal interventions and artistic events. The combination of the real and virtual
environment played, however, the most efficient role within the circulation of these
concepts.

The second section of the study, on the other hand, builds on the combination of the reality
and virtuality in a theoretical sub-structure especially based on the theories of Deleuze.
This sub-structure widened the scope of the video embedded in the new media art,
integrating, one into the other, the definition of ‘’crystal image’’ put forward by Deleuze
and the notion of ‘’art-being’’ and has been a source of inspiration in respect of
researching its contexts along this axis line. The study examines, within the notion of
emerging interface comprising of object, space and time interfaces, the effects of both a
physical creation and a theoretical flow on the image. Looking into a series of contexts in
the works that were handled through these effects, the study demonstrated that the
dynamism anchored in the structure of video provided important implications in respect
of determining the flow of the images.

Ultimately, the third section of the study manifests the ground of the moving images
emerging on the projective surface of the video art in all the works, as a whole, inspired
from all these historical and theoretical interpretations. This ground forms the existence
field of a multiple rhetoric that is exposed to a transformation in the correlation of the
triangle comprising of object, space and time with the subject. The dynamism of the time
that can be manipulated through a tool comes into the foreground within the whole of
these works taking form in this rhetoric.

Key Words
Video, New Media, Hybridism, Virtuality and Reality.
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1.BÖLÜM

TEKNOLOJİ SANAT BAĞLAMINDA YENİ OLANAKLAR- YENİ
TANIMLAR

Sanat alanının her daim içinde bulunduğu dönemin teknik olanaklarından beslendiği ve
kendi üretim araçlarını bu gelişimler neticesinde şekillendirdiği tarih yazımında dile
getirilen bir gerçektir. Teknolojik gelişimler doğrultusunda ortaya çıkan her yeni araç
sanatın üretim koşullarını etkilemiş ve neticede sanatın geleneksel tanımlarını her
seferinde doğal erozyona uğratmıştır. Böylece sanat bağlamında kullanılabilir teknolojik
aygıtlar yeni olanaklar sunmakla birlikte yeni tanımlamaları da zorunlu kılmıştır. Baskı
makinası, fotoğraf makinası, televizyon ve video kamera gibi aygıtların keşfi ile birlikte
kimi sanatçılar geleneksel sanat uygulamalarındaki resmetme, modle etme, yontma gibi
uygulamaların yerine bu yeni aygıtları kullanarak kendi sanatsal ifadelerini
biçimlendirmişlerdir. Günümüzde de benzer bir şekilde teknolojik altyapıların
gelişmesine paralel olarak bilgisayar ve bilgisayar yazılımları, görüntü ve ses
teknolojileri, nano-teknolojiler, internet, bilişim teknolojisi gibi yeni olanaklar
sanatçıların keşif yapacağı bir alan açarak kendi üretimlerini yaptıkları sınırsız bir alan
haline gelmiştir. Sanat bağlamında bu alan, niteliğini “yeni” kavramı ile daha da
bütünleştirerek hızlı bir sürecin geçişken yapısına bürünmüştür. Günümüzün teknolojisi
sürekli olarak kendisini yenilemesinden dolayı yeniliğin zamansallığını yitirmesine
neden olmuş ve eskinin hemen yanı başında varlık göstermesine yol açmıştır. Bu yüzden
“yeni” kavramı sorgulanmaya bu denli açık bir kavram haline gelmiştir. Diğer taraftan
teknolojik yapıntıların hızlı ilerleyişine paralel algılarımızda meydana gelen
anlamlandırmalarımızdan bellek inşamıza kadar pek çok süreci yönlendiren bir
yapılanma söz konusudur. İçinde bulunduğumuz dönemin bu teknolojik araçları,
gerçeklik algımıza yeni bir boyut katarak varlığımızın bulunduğu düzlemi sorunsallaştırır
ve bireysel duruşumuzdan toplumsal varoluşumuza kadar içeriğinde yer alan “yeni”
konumları bize bildirir. Araçların değişim hızı ile iletişimin hızı yeniliğin saniyelerle eş
değer durumunu yansıtır. O yüzden yeni olarak nitelendirilen şey kontrol dışıdır.
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Tanımlara sığmayan yapısı ile değişimin, geçişkenliğin hızı ile karşı karşıyayızdır. Mark
Poster “Yeni” ve “Eski” medya teknolojisinin kültürel anlamda alımlanmasını modern ve
postmodern ayrımına dayandırır:
Mark Poster (1995), örneğin, radyo, televizyon ve telefonun olduğu “birinci medya
çağı” ile etkileşimli, merkezsizleştirilmiş bilgisayar- dolayımlı iletişim araçlarından
– internet, bilişim ve “siberalan” dan- oluşan “ ikinci medya çağı” arasında ayrım
yapar. Bu bölünme, bu iletişim araçlarının kültürel anlamda alımlanmasındaki farklı
düzenlerin ve farklı özne konumlarının analiziyle bağlantılıdır; her iki durum da
modern/ postmodern ayrımına dayanmaktadır (Tomlinson, 2013, s. 219).

İlk dönemi kapsayan fotoğraf ve videonun teknolojik olarak ilk keşiflerinden bireysel ve
toplumsal bağıntılar oluşturulmasına kadar geçen süreç içerisinde bu araçların sanat
bağlamıyla bütünleşmesi ve bir dil oluşturması dikkate değer bir önemdedir. O yüzden
ilk dönem olarak nitelendirilen bu dönem, fotoğrafın keşfinden başlayarak hareketli
görüntüye uzanan bir çizgide “yenilik arayışları” olarak tanımlanmaktadır. Fakat bu
arayış içerisinde sadece araçlarda ortaya çıkan yenilikler değil aynı zamanda kuramsal,
toplumsal alanda ortaya çıkan yeni bakış açılarını da irdelemek gerekir. Çünkü özellikle
videonun gelişim evresinde sanat bağlamında ortaya çıkan avangart tutumlar önemli bir
ayrımı tanımlamaktadır. Modernizm gibi bir düsturun sorgulandığı ve postmodern
tutumların ne‘ligi üzerine tartışıldığı bu dönem içerisinde videonun bağlamı
oluşmaktadır. Sanat bağlamında bu değerin yaratılması zorlu bir sürecin inşası ile
mümkün olmuştur. Sanat alanın da yeni olanaklarla kastedilen, fotoğraf ve videonun
araçsallığının sağlamış olduğu teknik olanakların belli başlı tutumlara ve yaklaşımlara
yol açmasıdır. Özellikle video teknolojisinin teknik olanağının 1960 dönemi
sanatçılarının etkinliklerini belgeleme konusunda imkânlar sağlaması ve ilerleyen süreç
içerisinde bilgisayar teknolojisinin teknik olanakları ile beslenerek geniş çaplı sanatsal
bir dil oluşturulması dikkat çekici bir alan açmıştır. Bu alan içerisinde sanatçıların üretim
araçları doğal bir dönüşüm içerisinde kullanım değerine sahip olmaktadır. Bu değerin
oluşumu kullanılan aracın yeniliği doğrultusunda tarihsel bir ön kabul gerektirmektedir
ve bu süreçte videonun sanat olarak ön kabulü aracın kitle ile teması neticesinde
güçlenmiştir.
İkinci dönem olarak nitelendirilen dönemde ise videonun altyapısına eklemlenen
bilgisayar teknolojilerinin sunmuş olduğu “yenilik arayışlarının araçların durmadan
değişen teknolojik gelişimleri ile birlikte geçişken bir yapı sergilemeleri ve bu geçişken
yapılar dolayımında kuramsal, toplumsal alandaki bağıntıları da irdelenmiştir. Teknoloji
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tabanlı yeniliklerin her geçen gün kendini yenilemesi ve geliştirmesi akabinde ortaya
çıkan araçlar toplumsal, kültürel, endüstriyel alanda değişimlere yol açarken eş zamanlı
olarak bu değişimler sanat alanında da kendini göstermektedir. 1980’lerde İnternet
kullanımı ve sonrasında 1990’larda serbest şekilde İnternetin yaygın kullanımı endüstri
sonrası toplumun ‘Bilişim Çağı’na geçişini göstermektedir. McLuhan’a göre
“…kültürümüz

nasıl

iletişim

kurduğumuza

bağlı

olarak

şekillenir.

İletişim

teknolojisindeki bir buluş kültürel değişime yol açar” (Altay, 2005, s. 22). Bu ağ
içerisinde her türlü bilgiye teknolojik yeniliklerin, politik söylemlerin, kültürel yapıların
daha aklımıza gelmeyen pek çok şeyin bilgisine ulaşıyor olabilmemiz sanat alanının da
sınırlarını bulanıklaştırmıştır. Bu bulanıklık içerisinde ihtiyaç duyulan her tanım
gelişimin hızına bağlı olarak kaygan bir zemin üzerinde yer alır. Özellikle teknolojik
araçların her geçen gün çeşitlenen yapısında sanat bağlamın da yeniliği aramak
imkânsızlaşmaktadır. O yüzden sanat ve onun kullandığı araçlar arasında bir tanımlama
gayreti içerisindeki her çabanın akılda tutması gereken şey, belki de değişimin hızının
içerisinde var olan yeninin eskiyle kıyaslanamaz hale gelmesidir. Yeni olanakların ortaya
çıkardığı sanatsal ifade formları tarihsel süreç içerisinde kendi belleklerini oluşturmak
için yeni tanımlama depolarına ihtiyaç duyar. Burada ikinci alt başlık olan “Yeni
Tanımların Ara yüzleri” ifadesi, araçların bir bağlantı ara yüzü olarak sanat ile kurduğu
ilişkiyi tanımlar . Kısacası, bu bölümde “Yeni Medya Sanatı” tanımının içeriğine dair bir
irdeleme yapılacaktır.
Sanatın çağdaş söylemlerini, dinamik alt yapısını oluşturan bu bilişim çağının araçları ve
bu araçların kullanımıyla birlikte bilgiyi taşıma potansiyeli büyük bir etkileşim ağını da
beraberinde getirmiştir. Bu ağ içerisindeki bağlanılabilirlik ile öncelikle mekân ve zaman
algılarımız değişime uğramıştır.
Her şeyden önce, bağlantılılık kavramı gittikçe artan küresel- mekânsal “yakınlık”
(proximity) anlamında ele alınabilir. Marx’ın Grundrisse’ te (1973a) “mekanın
zaman tarafından yok edilmesi” ve David Harvey’nin de ( 1989) “zaman-mekan
sıkıştırılması” adını verdiği şeydir bu. Burada söz konusu olan, uzaklıkları aşmak
için harcanan zamanın fiziksel (örneğin uçakla) ya da temsili (bilgi ve imgelerin
elektronik araçlarla gönderilmesi) olarak büyük ölçüde kısaltılması yoluyla
uzaklıkların da azaldığı duygusudur. Toplumsal ilişkilerin mesafeler boyunca
“esnediği” (Giddens 1998, 1994b, 2002) düşüncesi, bir başka analiz düzeyinde,
bağlantılılık kavramının mekânsal yakınlık kavramıyla iç içe geçmesine neden olur
(Tomlinson, 2013, s. 14).
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Buradan hareketle iletişim teknolojisinde yeni medyumların sağlamış olduğu dolayım,
mekân ve zaman algısının ötesinde aynı zamanda sürekli akışkan bilgi aktarımı ile
kültürlerin birbirine temas etme hallerini sunmaktadır. Kültür, farklılıkların sürekli teması
ile melez bir kategoriye bürünmektedir. Kültürel enformasyon ile birlikte bilginin hızlı
dağılımı ülkelerin “Kültür Modelleri”ni birbirleriyle etkileşim içerisine sokmuştur.
Aracın sağladığı bilgi aktarımı bireyleri bir model olarak almakta ve Baudrillard’ın dediği
gibi: “Anket yapmak amacıyla seçilen bir eşantiyon gibi tüm iletişim araçları yaydıkları
mesaj ışınları aracılığıyla bizi çerçeve içine alarak kurgulamaya çalışmaktadırlar”
(Baudrillard, 2002, s. 100). Hâkim “kültür kodları”1 ülkelerin kültür sistemlerini
etkileyerek melez kültürler ortaya çıkarmıştır. Yani melezleşme süreci iktidar
modellerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır:
Tomlinson’un da belirttiği gibi, melezleşmenin son kertede bir iktidar meselesi
olarak ele alınabileceğini ortaya koymaktadır. Buradan hareketle, Nederveenpieterse gibi yazarlar, melezleşme olgusunun bir ‘yeniden biçimlendirme’ niteliği
taşıdığını belirtmiştir: Melez kültür, egemen kültürün öğelerini içinde
barındırmaktadır. Bütün yaptığı onu yeniden üretmenin ötesinde yeniden
biçimlendirmektedir de (Kahraman, 2005, s. 177-178).

McLuhan ve Powers’a göre “ Üç bin yıl süren dışa doğru patlamadan sonra içe doğru
patlama çağına giriyoruz. Aynı anda’lığın elektrik alanı herkesi herkesle ilgilendiriyor.
İletişim çağında bütün bireyler, arzuları ve doyumlarıyla bir arada var olmakta...” (Altay,
2005, s. 39). Bu temas ile sanatçıların ilgilendiği konular da bundan nasibini almış ve
bilgisayar teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte dijital düzlemde fotoğraf
ile videonun işlenebilirliği artarak sanatçılara yepyeni ufuklar açmıştır. Bu bağlamda
işlenmiş olan dijital görüntülerin geleneksel sanat formları ya da hazır yapımlar ile bir
araya gelmesi disiplinler arası yaklaşımlar olarak melez bir kulvar oluşturmuştur.
Sanatçıların yaratıcılığına aracılık eden bu teknolojiler yeni olanaklar sağlayarak “Yeni
Medya Sanatı”nın oluşumuna kaynaklık etmişlerdir. Teknoloji alanındaki bu yeni
keşiflerin gerçeklik algısını ne şekilde biçimlendirdiği hem teorik anlamda hem de sanat
pratikleri anlamında dikkate değer bir konu haline gelmiştir. Gerçeklik algısının zaman
ve mekândan bağımsız olarak araç ile kurduğu dolayım varlık alanımızın sınırlarını ve
1

Hall‘ün belirttiği gibi, “hegemonyanın ima ettiği şey, belli oluşumların tahakkümlerinin ideolojik zor’ la değil,
kültürel önderlikle sağlandığıdır” ( Hall, 1999, s. 119). Bu oluşumlar günümüzde enformasyon teknolojisi ile hakim
kültürün bu teknolojiyi kullanarak kitlelere ulaştırdığı ve kitleler üzerinde oluşturduğu rollerin kodlanmış halleridir.
İktidar kültür modellerini derleyerek onları medyanın hizmet politikası haline dönüştürür ve popüler kültür gibi
tüketilen bir tür haline getirir.
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ötelerini belirler. Gündelik hayat pratiğinde önemli bir yer teşkil eden teknolojik aygıtlar
kültürel, sosyal, politik ve sanatsal ifadelendirmelerin önemli bir parçası haline gelmiştir.
1990’ların sonuna doğru İnternetin ve görüntü işleme programlarının yaygınlaşmasıyla
sanat, dijital düzlemde daha etkin bir yaratıcı ve erişim kulvarına ulaşmıştır. Teknolojik
altyapıların, programların gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte yeni medya sanatının
diğer sanatlarla ilişkisi güçlenerek alternatif kategoriler gelişmiştir. Bu kategoriler dijital
enstalasyon, video mapping, ses enstalasyonu gibi çoklu ortamlar yaratmıştır. . Geçen bu
süreç içerisinde video çalışmaları deneyimin, katılımın büyük oranda sağlandığı bir tür
çoklu medyanın ortamı haline gelir. Çoklu ortam sanatsal ifadenin bir tür yaratıcı
faaliyetine dönüşürken, doğal olarak yapısında mevcut olan farklı medyumların bir arada
olması ile melez bir yapıya işaret edecektir. Disiplinlerarası ya da multidisipliner olarak
adlandırılan günümüz sanatı yapısı itibariyle melez olanı çağırırken, iletişimin eş
zamanlılığı ve sürekli bağlanılabilirlik sayesinde sosyal, politik, kültürel, bireysel
tutumları ile konularında da melez olanı çağırır.

1.1. YENİ OLANAKLARIN IŞIK YÜZEYLERİ

Sanat bağlamında geleneksel uygulamaların değişime uğradığı dönem, teknolojik
keşiflerin ortaya koyduğu araçların uygulamalarında sunmuş oldukları olanakların ve
yeni bakış açılarının oluştuğu döneme rastlar. Bu bir rastlantı değildir aslında. Çünkü
insanlığın önünde yepyeni bir buluş vardır ve bu buluş koca bir değişimin habercisidir.
Bu değişim içerisinde sadece sanatsal ifadelerde ortaya çıkan bir değişimden bahsetmek
olanaksızdır. Toplumsal, siyasal, kültürel bir değişim rüzgârına paralel olarak sanat
alanındaki bir değişimden söz edilebilir. Bir buluş olarak fotoğrafın kendisi geçmişten
günümüze değin yaşam şekillerinden tutun, tarihsel bellek inşasına, sanatsal ifade
olanaklarına kadar geniş bir yelpazede gelişerek, dönüşerek vazgeçilmez bir araç haline
gelmiştir. Bu aracın sunmuş olduğu yeni olanaklar şaşkın bakışların algılarında gerçekliği
yerinden etmiştir. İnsanlığın fotografik görüntü ile ilk karşılaşmasındaki şaşkınlık elbette
doğal bir etki içerisindeki şaşkınlıktır. Çünkü gerçek olana benzerlik oldukça fazladır ve
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kişi gerçeği birebir olduğu gibi taklit eden bir araçla karşı karşıyadır. Bu taklit ister
istemez imgenin çağrışımlarını doğrudan ya da dolaylı olarak bakan göze iletir.
Fotoğrafla birlikte imgelerin doğrudan çağrışımları gelecek nesillerin gerçeklik algısını
şekillendirmiş ve görüntülerin sınırsız yetkesi birçok oluşumun (sosyal, politik, siyasal,
sanatsal) kaygan zeminini oluşturmuştur. Susan Sontag görüntülerle algılanan gerçekliğe
dair şunları dile getirir:
Gerçeklik her zaman görüntülerin getirdiği bilgiler aracılığıyla yorumlanmıştır;
Filozoflar da, ta Platon’dan bu yana gerçeği anlamanın görüntüsüz bir yolunun
standardını çıkararak, görüntülere olan bağımlılığımızı azaltmaya çalışmışlardır.
Oysa on dokuzuncu yüzyılın ortasında bu standarda tam ulaşacakken, eski dinsel ve
siyasi yansımaların insancı ve bilimsel düşünce önündeki geri çekilişi kitleleribeklendiği gibi- gerçeğe doğru sürüklemedi. Tam tersine, bu yeni inançsızlık çağı
görüntülere olan bağlılığı güçlendirdi. Görüntüler biçiminde anlaşılan gerçekliklere
artık duyulmayacak olan güven, görüntüler, yanılsamalar olarak anlaşılan
gerçekliklere duyuluyordu. The Essence of Christianity’nin ( Hristiyanlığın Özü)
ikinci baskısının önsözünde ( 1843) Feuerbach, “bizim çağımızın görüntüyü
nesneye, kopyayı orjinale, temsili gerçeğe, görünüşü var oluşa yeğlediğini”
gözlemler- bunu bile bile yapar. Ve Feuerbach’ ın önsezi biçimindeki bu yakınması
“modern” olabilmesi için onun başta gelen etkinliklerinden birinin görüntü üretmek
ve tüketmek olması ve bizim gerçeklik üzerindeki taleplerimizi belirleyecek
olağanüstü güçleri bulunan, kendileri de birinci el deneyimin imrenilen vekilleri olan
görüntülerinse ekonominin sağlığı, yönetimin kararlılığı ve kişisel mutluluğun elde
edilmesi için vazgeçilmez hale gelmesi gerekir (Sontag, 1999, s. 171).

İmgenin doğrudan çağrışımı gerçeğin en üst benzerlik derecesindeki takliti olan fotoğraf
ile şekillenmiştir. Bu benzerlik günümüze kadar geçen süreç içerisinde görüntünün
krallığı ile kitleleri şekillendirmektedir. Günümüzde medya krallığı olarak da
tanımlanabilecek bu krallık iletişim modellerindeki birçok gelişimle eklemlenerek kültür
modellerini, tanıklık çerçevesinde politik duruşları belirleyen bir yapıya bürünmüştür. Bu
devasa yapıya ilerleyen bölümlerde değinilecektir.
Öte yandan imgelerin dolaylı çağrışımları zaman içerisinde fotoğrafın sanat ile kurduğu
bağda daha da şekillenmekte ve günümüze kadar farklılaşarak gelmektedir. Bu
farklılaşma teknoloji alanında sürekli yeniliğin fotoğraf alanında da büyük bir hızla
devam etmesi ile oluşmaktadır. Fakat fotoğraf üzerinden imgelerin bu çağrışımları
fotoğrafın ilk keşfinden bu yana geleneksel resim tekniğinin ele dayalı üretimini
tökezletmiş ve ışıkla şekillenen yepyeni bir yüzeyle imgeler kendilerini göstermiştir.
Üstelik çoğaltılabilen bu görüntüler sanat eserinin biricikliğine bir darbe vurmaktadır.
Teknolojik ilerlemelerin ilk basamağında devrim niteliğindeki bu ışık yüzey kendi
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varlığını koruyarak gelişmeye ve dönüşmeye devam ederek farklı ışık yüzeylere
evrilecektir.
Fotoğrafın bulunuşuna kadar, belirli bir yüzey üzerinde görüntülerin temsillerinin
oluşturulmasının en geleneksel yöntemi, resim yapmaktır. Fotoğrafla birlikte elin
işlevi, göze yüklenir ve geleneksel resmetme tekniklerinin yerini ışıkla resmetme
alır. Video ise ışıkla resmetme sürecine daha önce var olmayan ekranı dahil eder
(Altunay, 2012, s. 33).

Videonun gelişim evresinde ise fotoğrafın ardından gelen hareketli fotoğraf
denemelerinin neticesinde ortaya çıkan zoetrope (1834), praxinoscope (1877),
zoopraxiscope (1879) gibi buluşlar sinemanın da öncülüğünü yaparlar. Daha sonrasında
23 Ekim 1895 ‘te sanayici ve kaşif olan Lumiere Kardeşler “Yansıma Kinetoskopu” nu
takdim ederler ; “ Şaşkınlıktan dona kalan seyirciler Bay Lumiere’in Monplaisir atölyeleri
önünde çektiği hareketli fotoğraflardan oluşan bir gösteriye tanık oldular” (Şenyapılı,
2002, s. 13). Fakat sinema sektörel anlamda daha çok ön planda yer almaktaydı. Çünkü
beyaz perde kitlelerin gözünü kamaştırmakta ve eğlence dürtüsünü kolayca açığa
çıkarmaktaydı. Oysa “ Video da film gibi bir endüstri olarak ortaya çıkmasına rağmen
teknolojik gelişmesi bireyin tek başına bile üretim yapabileceği şekilde gelişmiştir. Bu
yönüyle bakıldığında video filme göre çok daha demokratik bir araçtır” (Kılıç, 2000, s.
2). 1920’lerin avangart hareketlerine bakıldığında fütüristlerden dadacı deneysel filmlere
oradan da fluxus’a uzanan çizgi de sinemanın plastik sanatlar ile hareketli görüntüyü bir
araya getirdiği disipliner çalışmalar görülebilir. Bu tür deneysel yaklaşımlar yine de
sinematografik karede kalsa da video sanatının temel taşlarını oluşturmaktadır. Videonun
sinemadan bağımsız kendi dilini oluşturmaya başladığı dönem 1960’ları bulur. Öncelikle,
elektronik görüntünün tarihine bakıldığında videonun teknik gelişiminin büyüklüğü
görülebilir.
Bir sanat olarak 1960’larda tartışılmaya başlanılan elektronik görüntünün teknolojik
olarak bulunuşunun tarihi çoğu kişiyi şaşırtır. Örneğin ilk televizyonun tarihi
1602’de fosforun bulunuşuyla başlar. 1897’ de katot-ışın tüpünün bulunuşuna kadar
televizyon sürekli gelişmiştir. Aynı dönemde radyo ve sesli filmin giderek
yaygınlaşması televizyonun gelişmesini olumsuz etkiledi. Elektronik görüntü en
büyük atağını 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları sırasında yaptı. 180.000 kişi bu oyunu
elektronik görüntü olarak televizyon ekranından izledi. Bu videonun teknik olarak
gelişmesindeki en büyük adım idi (Kılıç, 2000, s. 3).

Elektronik görüntü fotoğraf gibi bir film yüzeyine değil de elektronik bir ortama
kaydedilir. Bu kaydedilen görüntünün yüzeyi “ekran”dır. Toplumsal pratikleri, kitle
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endüstrisini, sanatsal pratikleri etkileyen ve en büyük dönüşümü getiren bu parlak yüzey
“EKRAN”, Postman’ın deyimiyle;
…elektronik tekniklerle yeni bir dünya (kah şu olayın, kah bu olayın bir anlık görüş
alanına girdiği ve sonra hemen kaybolduğu bir ce-ee dünyası) yaratılıyordu. Bu,
fazla bütünlüğü ya da anlamı olmayan, bizden bir şey istemeyen, aslında bizim
herhangi bir şey yapmamıza olanak tanımayan, çocukların “ce-ee” oyunlarında
olduğu gibi tamamen kendi içine kapalı bir dünyadır. Ancak “ce-ee” oyunu gibi
müthiş de eğlencelidir (2014, s. 91).

Farklı bir ışık yüzeyi olan “ekran” video yüzeyinin ana karakterini oluşturmaktadır. İlkin
bir endüstri olarak televizyona eklemlenen görüntüler kitleler üzerinde büyük bir odak
noktası oluştururken, video kameranın gelişmesi ve piyasaya sürülme aşaması ile birlikte
isteyenin elde ettiği bir araç konumuna gelmiştir. Tabii bu süreçte aracın konumlanışı
hem kültür politikaları hem de sanat eksenin de yer edinmeye başlamıştır. Video sanatının
bağlamını oluşturan ilk çalışmalar televizyon eleştirisini sunarken ilerleyen bölümlerde
bu bağlam politik, kültürel ve sanallık düzleminde ele alınacaktır.
Teknolojinin gelişim çizgisi içerisinde önemli bir yeri olan bilgisayarın devreye girmesi
ile yeni açılımlar meydana gelmiştir. 1970’li yıllarda bilgisayara ulaşmak henüz zordu.
Fakat özel araştırma merkezlerinde yapılandırma çalışmaları devam etmekteydi. Asıl bu
yeni teknoloji bilgisayar, ulaşılabilirliğinin daha kolay olduğu 80’li yıllara damgasını
vurmuştur. Bu yeni araç sayesinde sanatçıların yaratıcılıklarında da yeni bir dönem
başlamıştı. Bu yeni medyum –bilgisayar- video sistemini önemli ölçüde değişime sokmuş
ve dijital düzlemde yeni çözünürlükler ve olasılıklar meydana getirmiştir. Videonun kayıt
sisteminden

(video

tape’lerin

yerini

cd’lerin

alması

sonrasında

ise

hard

diskler (HDD), süper hızlı yeni sabit diskler (SSD), usb bellekler (flash disk) gibi
depolama cihazları) videonun işlenebilirliğine kadar (pc ortamında video’ya istenildiği
zaman müdahale etme olanağı) sayısız görüntü elde edilebilmekte ve tüm veriler farklı
biçimler de depolanabilmektedir.
1990’ların sonuna doğru İnternetin ve görüntü işleme programlarının yaygınlaşmasıyla
sanat dijital düzlemde daha etkin bir yaratıcı ve erişim kulvarına ulaşmıştır. Tüm bunların
gelişimine paralel olarak eş zamanlı farklı teknolojilerin bilgisayar donanımına
eklemlenmesi çoklu ortamlar yaratmaktadır. Özellikle projeksiyon sistemlerinin
entegrasyonu video yüzeyi için alternatif bir alan açmıştır. Videonun ana karakteri olan
ekran monitörün ışık yüzeyi iken projeksiyon sistemlerinin gelişmesi ile birlikte
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kaynaktan aktarılan video sinyallerinin yüksek ışık kaynağı ile istenilen yüzeye
yansıtılması ile alternatif yüzeyler oluşturmuştur. Melez yapıların inşasında önemli bir
yer edinen bu medyum farklı yaklaşımlara ışık tutarak sanatçılara yeni alanlar açmıştır.

1.1.1.Fotoğraf Yüzeyi
İnsanlığın en büyük buluşlarından biri olan fotoğraf tarih yazımından sanatsal ifade
olanaklarına değin geniş bir habitat oluşturmuştur. Önceleri yeni konumuyla teknik işlev
özelliği ön planda olan ve şaşırtıcı derece de taklit özelliği sağlayan bu aygıt insanoğlunun
bugüne değin gerçeklik ve yanılsama, kültürel ve toplumsal algılarının önemli
bağlamlarını açığa çıkarmıştır. Özellikle fotoğrafın ortaya çıktığı dönem sanayi devrimi
sürecini kapsayan ve tarihsel dönüm noktası olarak da tanımlanabilecek bir dönemdir. Bu
dönem de insanlığın en büyük buluşlarına imza atılmış olup, bilimlerin gelişmesi ve buna
bağlı olarak da teknolojinin gelişmesi, endüstrinin devasa kitle modellerini ortaya
çıkarmıştır. Kitle modellerle kastedilen, toplumsal konumların belirlenişi bağlamında
oluşan soylu, burjuva ve işçi sınıfıdır. Bu toplumsal değişimler eşliğinde ortaya çıkan
düşünceler eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi modernleşme sürecinin dinamiklerini
oluşturmuştur. Endüstriyel düzende bu dinamiklerin varlığı toplumsal işbölümü
bağlamında kapitalizmin süre gelen çatışmalarını da gün ışığına çıkarmaktadır.
Durkheim’e göre, “…modernleşme sürecinin dinamiğini oluşturan etki, Marx’ın belirttiği
gibi kapitalizmden değil, endüstriyel düzenin oluşturduğu yapı içinde giderek uzmanlaşan
işbölümünden kaynaklanır” (Kılıç, 2012, s. 40). Bu bağlamda teknik olanakların gelişimi
kişilerin uzmanlık alanlarını daha keskin olarak belirlemesine neden olmuştur. Sonuç
olarak modernleşmenin en belirgin özelliği teknoloji olmuştur. Teknoloji ile birlikte seri
üretim gibi bir durum ortaya çıkmış ve standartlaştırılmış üretim nesneleri ile birlikte
pazar kavramı gelişmiştir. Sadece iç pazar değil, demiryolunun gelişmesi ve
ulaşılabilirliğin sağlanması ile dış pazar piyasaları da oluşmuştur. Kentlerin nüfusu
artarak tüketimin önü alabildiğince artmıştır. Üretici ve tüketici politikaları geliştirilmiş
ve kitleler toplumsal düzenin en belirgin ayracı haline gelmiştir. Fotoğrafın ortaya çıkışı
tüm bu süreçlerden etkilenerek gelişimini sürdürmüş, hem kitleler üzerindeki etkisi hem
de sanat bağlamındaki etkisi tartışmalı ve dinamik bir yapı oluşturmuştur. Sanayi devrimi
makinelerin kitlesel üretime olanak sağladığı bir dönemi işaret ederken, bu dönem
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içerisinde ortaya çıkan fotoğraf makinesinin de kitleye nasıl nüfus ettiği, süreç içerisinde
nasıl şekillendiği, toplumsal ve sanatsal alanda ne tür algılara ve değişimlere yol açtığı
dikkate değer bir konumdadır.
Işıkla resmetmenin ilk olarak en basit yöntemi Camera Obscura’dır (Görsel 1). Bu basit
aygıt yüzyıllar önce görüntüyü yansıtma tekniği olarak geliştirilmiştir. Dört bir tarafı
kapalı ışık sızdırmayan karanlık bir kutunun tek bir yüzeyinde iğne deliği büyüklüğünde
bir delik vardır. Bu deliğin önündeki nesnelerden yansıyarak gelen ışık iğne deliğinden
içeri geçerek karşı yüzeye alt-üst ve sağ-sol ters olacak şekilde yansır. Bu basit aygıtta
oluşan görüntü doğrudan nesneden gelen ışıkla ilgilidir. Arap bilim adamı İbnü’lHeysem’in (Ebu Ali el-Hasan İbnü’l- Heysem, Latince Alhazen; İS 965-1039/40) ünlü
eseri Kitâb el- Menâzır’da ilk olarak karanlık kutudan söz edilmektedir (Kılıç, 2012, s.
54).

Görsel 1. Camera Obscura, Erişim: 28.07.2016. goo.gl/dp9a3Z

Karanlık kutu olarak bilinen bu yönteme daha sonra mercek ve ayna eklenerek görüntü
kalitesi daha iyi duruma getirilmiştir. Optiğin devreye girmesiyle birlikte yakın ve uzak
mesafelerdeki düzenlemeler manzara ve portre için netlik ayarı sağlamıştır. Bu aygıt daha
sonra bilim ve sanat alanında dikkat çekmeye başlamış, bilim insanlarının ve ressamların
tezgahlarında yer almıştır. İlk olarak astronomi alanında kullanılmış ve giderek
genişleyen yelpazede ressamların çalışmalarında yardımcı bir araç haline gelmiştir.
Karanlık kutunun yüzey üzerine düşürdüğü görüntü renklerin ve keskinliğin yanı sıra
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hareketin ve zamanın akışını anlık bir seyir ile vermektedir. Görüntüler uçucu niteliktedir,
o yüzden kağıt üzerine yansıtılan görüntünün elle çizilmesinin yerine görüntüyü
kaydetmeye yönelik araştırmalara da gidilmiştir. Özellikle fizik ve kimya alanındaki
gelişmeler görüntüyü kaydetmeye yönelik çalışmaları desteklemiştir. Joseph Nicéphore
Niépce (1765-1833) tarafından karanlık kutunun içine ışığa duyarlı levha yerleştirilerek
görüntüyü kaydetmeye yönelik çalışmalar yapılmış ve Niepce 1827’de ilk fotoğrafı uzun
bir pozlama süresinden sonra çekmeyi başarmıştır (Görsel 2).
1827 yılındaki ilk Helyograf levha baskısından sonra, L.J. Mandé Daguerre tarafından
geliştirilen Dagerreyotip ile görüntü kaydedilip sabitlenmiştir. Niepce’nin kaydında
görüntüler bir süre sonra silikleşmektedir, Dagerreyotip ise bu kayıtlı görüntüyü
sabitleyerek daha kalıcı kılmıştır. Ayrıca uzun pozlama süresinin beş dakika ile yirmi beş
dakika arasına inmesi, dagerreyotip kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Görsel 2. Nicéphore Niépce, 1826, Le Gras’ta Pencereden Görüntü/ View from the Window at Le Gras,
Helyografi. Erişim: 29.07.2016. goo.gl/Bho4W

Özellikle portre çekimleri ve bu çekimler için kullanılan özel mekan düzenlemeleri ile bir
endüstri oluşmaya başlamış ve yeni dönemin şaşkın bakışlarının yöneldiği bu ışıkla
şekillenen yüzeyler, görsel kültürün basamaklarında şekillenmeye ve gelişmeye adım
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adım ilerlemektedir. Louis Jacques Mandé Daguerre’ in 1839’ da gerçekleştirdiği buluşu
dagerreyotip ile ilgili Kılıç şunları ifade eder:
Onun buluşu olan dagerreyotip, gümüş kaplı parlatılmış bir levha olarak
aynaya benzer. Bu ayna neyi yansıtır diye sorulduğunda, yanıt, doğayı,
nesneleri, insanları gerçek gibi yansıtarak bir hafıza oluşturduğu şeklindedir.
Her dagerreyotip, gerçeği saklayan bir ayna’dır. Dagerreyotipin bulunuşunun
150. Yılı nedeniyle yayımlanan bir çalışmada, Daguerre için, “Darwin’den
daha köktenci biçimde insanın dünyaya bakışını, Marx’tan daha fazla da
dünyayı değiştirdi” denilmektedir. Daguerre’in sağladığı bilgiler, insanlığın
tarih içinde pozlama tekniğiyle değişik yüzeyleri kullanabilmesine olanak
sağlamıştır. Film, elektronik görüntü (video), bilgisayar ekranı gibi (2012, s.
90-91).
Fotoğrafın bu serüvenin de, kitlelere yönelen ve bir endüstri oluşturmaya başlayan bu
aygıtın, çoğaltılabilir olmaya ve daha hafif bir yüzeye ihtiyacı vardı. Çünkü dagerreyotip
yüzeyi uzun işleme süreçlerini kapsamakta ve yüzeyin hassasiyeti ekstra bir koruma
gerektirmektedir. Ayrıca aynı dagerreyotipi çoğaltmak zorlu bir süreci kapsamaktaydı.
Aynı yıllarda İngilterede William Henry Fox Talbot, karanlık kutu ile kağıt üzerine
görüntünün kaydedilmesi üzerine çalışmaktaydı. Neticede bunu başarmış ve negatif
görüntüyü kağıt üzerine pozlandırarak pozitif görüntü elde etmiştir. Negatif görüntü
çoğaltılabilir bir duruma gelmiş ve görüntüler istenilen miktarda kopya edilmeye olanaklı
hale gelmiştir. “ Eylül 1840’da gerçekleştirdiği bu yeni buluşuna, Talbot, Yunanca kahos
(güzel) ve typos (İzlenim) sözcüklerinden oluşan Kalotip (Calotype) adını verdi. Pozlama
süresi, bu yeni yöntemle bir saatten birkaç dakikaya hatta saniyeye düştü” (Kılıç, 2012,
s. 95).
Fotoğrafın bulunuşu hem içinde bulunduğu toplumsal değişimleri hem de yeni ifade
olanaklarıyla sanatsal değişimleri etkileyecek önemli bir gelişmedir. Bu araç ile görsel
kültürün dinamikleri oluşmuş, günümüzde de gündelik hayatın vazgeçilmez bir aygıtı
haline gelmiştir.
Bununla birlikte fotoğraf, toplumdaki egemen sınıfların ihtiyaçlarını ve arzularını
karşılamaya, toplumsal yaşantının olaylarını onlar gibi yorumlamaya en yatkın araç.
Çünkü fotoğraf, birebir doğaya bağlı olsa da sahte bir nesnelliğe sahiptir. Tarafsız
olduğu sanılan mercek, gerçekliği sayısız değişikliğe uğratma yeteneğine sahiptir;
çünkü görüntünün özellikleri, her seferinde, fotoğrafı çeken kişinin görme biçimi ve
ortaklarının istekleri tarafından belirlenir. Başka bir deyişle fotoğrafın önemi, sadece
bir yaratım olmasından değil, bundan daha önemlisi, düşüncelerimizi yönetmek ve
davranışlarımızı düzenlemek amacıyla başvurulacak en etkili yöntem olmasından
kaynaklanır (Freund, 2008, s. 9).
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Fotoğrafı ilkin egemen kültürün verileriyle temas halinde olan kitle potansiyeli ile
düşünmek, sonrasında da bir dil olarak sanatsal etkinliğin verileriyle ortaya çıkan yaratıcı
potansiyeli ile düşünmek gerekir. Bu iki unsur birbirleriyle değişmez bağlamsal açılımlar
oluştururlar. O yüzden ilk fotoğraf etkinliklerinde yükselişte olan burjuva sınıfı, aracın
sağladığı gerçeklik yansıması ile kendi gerçeklik konumlarını açığa çıkarmak için portre
fotoğrafını kullandılar. Bu durum, egemen sınıfın bir buluşu endüstriye dönüştürme
çabasını açığa çıkarırken aynı zamanda onun gelişimine ve dönüşümüne de katkı
sağlamıştır. Benjamin’in de belirttiği gibi: “ …fotoğrafın en parlak dönemi, Hill ile
Cameron’un, Hugo ile Nadar’ın etkinlikleri, kendi doğuşunu izleyen ilk on yıla rastlar”
(Benjamin, 2013, s. 11). Bu on yıllık çerçeve fotoğrafın henüz çoğaltılabilir bir seri üretim
aygıtına dönüşmediği bir süreci kapsar. Aracın sağladığı büyü, gerçekliğe oldukça yakın
bir görüntü sunan bu aygıtın çıktısının taşıdığı aura’dır. İlk dönem fotoğrafçılar için
sanatın imgesel dünyasına uyum sağlamak aracın sağladığı gerçeklik ve etkileri
bağlamında zordur. Fakat Yacavone (Yacavone, 2015, s. 70), onların sanatsal
içgüdülerinin sesini dinlemelerine ve henüz toplu sanayileşmeden etkilenmemiş bir
iletişim aracında çalışmalarına dikkat çekmiş ve işin aslı, erken dönem fotoğrafının sınırlı
ticari suistimali- görece sofistike olmayan, uzun pozlandırma sürelerine yol açan
teknoloji ve bu sorunu da ıslak klişenin kısa ömürlü ışık duyarlılığı ile dengeleme
gerekliliği- aurasal imgelerin yaratımına olumlu katkı sağladığına değinmiştir.

Görsel 3. David Octavius Hill ve Robert Adamson, 1843-1846, Newhaven’li Balıkçının Karısı/
Newhaven Fishwives. Erişim: 04.08.2016. goo.gl/qVTMcn

14

Benjamin teknik olanağın verdiği uzun pozlama ve neticede ortaya çıkan fotoğrafla ilgili
aydınlık ve karanlık alanların oluşturduğu derinlikte poz veren kişinin psikolojik
konumunu ile yarattığı bir auradan söz eder. Örneğin David Octavius Hill ve Robert
Adamson’ın Newhavenli Balıkçının Karısı (1843-46) fotoğrafında Benjamin bu auranın
tanımını yaparken, (Kılıç, 2000, s. 61) “…orada fotoğrafçının sanatına tanık olmanın
ötesine geçen her şey vardır der ve sessiz kalınmayacak bir şey, içinizi karşı konulmaz
bir bilme arzusuyla dolduran bir şey; kadının adı neydi orada mı yaşamıştı, hatta
gerçekten var mıydı ve asla bütünüyle “sanatın” içinde soğurulamayacak bir şey olarak
görür” (Görsel 3).
Fotoğrafın yarattığı o büyülü anı tanımlayan Benjamin endüstrinin dışında fotoğrafın
kendi dilini çözümlemektedir. Her şeyden önce fotoğraf gözün seçtiği bir karenin
dondurulmuş ifadesidir, hareketin ne öncesi ne de sonrasıdır, o anın ölümsüzleştirilmiş
temsilidir. Zaman kavramının en somut verisi olan ve hareketin en küçük parçasında
varlık gösteren bu alan fotoğrafın yüzeyidir. Bu yüzey üzerine sabitlenen gerçeklikte
fotoğrafı çekilen ile fotoğrafa bakan arasındaki psikolojik etmen zamansal boyutta ortaya
çıkar. O yüzden, Benjamin portre fotoğrafındaki bakışı “optik-bilinçdışı” ile tanımlar.
Elbet, fotoğraf makinesine seslenen, göze seslenenden başka bir tabiattır; başkalık
her şeyden önce, insanların bilinçle eleyip dokudukları bir mekanın yerine
bilinçsizce elenip dokunmuş bir mekanın geçmesindedir. Gerçi insanların, diyelim,
yürüyüşünü inceleyip, kabaca da olsa, yargılar çıkaran çok kimse vardır, ama “adım
atış”ları sırasında, saniyenin küçük bir parçası kadar bir zaman içindeki
duruşlarından herhalde kimsenin haberi yoktur. Fotoğraf dondurulmuş hareket,
büyütme gibi yardımcı araçlarıyla bize bunu gösterir. Bu optik-bilinçdışından ancak
fotoğraf yoluyla haberimiz olur, tıpkı dürtüsel bilinçdışından psikanaliz yoluyla
olduğu gibi (Benjamin, 2013, s. 15).

Portre fotoğrafının ve aile fotoğrafının ticari bir düstura dönüşmesi ve standartlaşması,
fotoğraf etkinliğinin özel tasarlanmış stüdyo ortamında yapay bir kurguya tabii olması,
aurasal niteliğin yok olmasına sebep olmuştur. Aslına bakılırsa bu doğal bir durumdur,
çünkü yeni olan her aygıtın, toplumun yatırım uzmanları tarafından ekonomik bir kazanca
dönüştürülmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum kitlelerin bireysel merakları ve yeni olan
bu aracın sağladığı yüzeyde görünür olma arzusunu şekillendirerek ticarileşmesine ve
moda olmasına olanak sağlamıştır. Tabii ticarileşme daha sonra fotoğrafın farklı alanlara
nüfus etmesi ile koca bir görsel kültür meydana getirecektir.
Fotoğrafın on yıllık serüveninden sonra, özellikle çoğaltılabilir bir veri olarak
konumlanışı iletişim aracı olarak varlığını gazete küpürlerine, kitap sayfalarına, arşiv
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raflarına yerleştirmesi kitleler ile olan bağlantısını gündeme getirmiş ve endüstrinin bir
parçası olma karakterini açığa çıkarmıştır. Bu karakter ile ulaşılabilirliği, görsel kültürün
ayıracı haline gelmiştir. Freund’un belirttiği gibi (2008, s. 96); 1904 yılında İngiltere’de
Daily Mirror gazetesi sayfalarını fotoğraflarla doldurmaya başlamış ve 1919’da New
York’un Illustrated Daily News gazetesi de bu yolu izlemeyi tercih etmiştir. Belge niteliği
fotoğrafın en can alıcı işlevsel pozisyonu olmakta, fotoğraf ve metin birlikteliği ile
ideolojinin ayrılmaz ve tanımlayıcı unsuru haline gelmektedir. Bu noktada basın
fotoğrafçılığı iletişim aracı olarak fotoğrafın gerçekle olan diyaloğuna yönlendirici
güçleri eklemiş ve yepyeni bir kültürün nüveleri atılmıştır. Bugünün görsel kültürü ve
buna bağlı olarak politika, sanat, eğlence dünyası, tüketim toplumunun kökleri, bu
iletişim aygıtının varlığıyla bütünleşmiştir.
Fotoğrafın basın alanına girmesi çok büyük bir olaydır. Kitlelerin dünya görüşünü
değiştirmiştir. O güne kadar sokaktaki insan, ancak yakınında yani kendi sokağında,
mahallesinde gerçekleşen olayları gözünde canlandırabiliyordu. Fotoğrafla birlikte
dünyayı görmeye başladı. Kamuya mal olmuş kişilerin yüzleri, ülkenin farklı
bölgelerinde hatta sınır dışında gerçekleşen olaylar, herkesin yakınına taşındı.
Bakışın genişlemesiyle birlikte dünya küçüldü. Yazılı sözcükler soyuttur; ama
fotoğraf, herkesin içinde yaşadığı dünyanın somut yansımasıdır. Bireysel portrenin
kolektif portreye dönüşmesiyle birlikte fotoğraf, görsel medyanın temellerini attı.
Büyük bir propaganda ve yönlendirme aracına dönüştü. Görüntülerin dünyası, basın
organı sahiplerinin, yani sanayi ve finans sektörlerinin ve hükümetlerin çıkarları
doğrultusunda yönlendirilmektedir (Freund, 2008, s. 96-97).

Fotoğraf sunduğu gerçeklikle, haber sistemini, hukuk çerçevesinde kanıt olma özelliğini,
farklı kültürlerin yaşantısını sunarak belgesel niteliğini kendi zemini üzerinde
geliştirmektedir. Bu gelişim doğrultusunda anlatı ve metnin payı da büyüktür. Gazete,
kitap ve dergilerde metinlerle, belgeselde anlatıyla ve hukuk alanında ise kanıt ile
şekillenen bu yüzey, pek çok alana nüfus etmiştir. Baskı tekniklerinin gelişmesi,
ulaşılabilirliğin artması, dağıtımın sağlanması ve renk alanında sağlanan gelişmeler
modern toplumun yaşantısını gözler önüne sermekte başarılı olan fotoğrafın basın
alanında büyük rol almasını sağlamıştır. Özellikle basılı medyada fotoğrafın prim yaptığı
alan reklamdır. Tüketim toplumunun oluşması ile birlikte basılı kaynaklar içeriklerinde
reklama da büyük bir alan vererek okurun dikkatini çekmeye çalışmış ve önemli bir
kazanç elde etmeye başlamışlardır. Freund’un da belirttiği gibi (2008, s. 125),
yayıncıların, artık sadece kendi ürünlerini yani metinleri ve görsel malzemeleri üretmekle
kalmadıklarını, bununla birlikte reklam pazarlamacılığı da yaptıklarını dile getirmiştir.
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Basın fotoğrafçılığının yayınlarda sergiledikleri yönlendirici unsurlar toplumun tüketim
kültürüne dönüşmesine ön ayak olurken aynı zamanda, bu yayınlarda “ Bir fotoğrafın
içeriğini, sadece bir parçasını yayımlayarak ya da bir fırçayla müdahale ederek, makasla
bazı bölgelerini keserek çarpıtmak mümkün’dür” (Freund, 2008, s. 151). Bu bazı basın
organlarının politik bir takım istemler sürecine tabii olduğunu gösterir. Toplumun görsel
bir takım verilerle teması ve netice de şekillenen dünya algıları 20. yüzyıl başlangıcında
demlenmiştir. Bu dönemden itibaren fotoğrafın sanatsal alanda konumlandığı yeri ve
sonrasında farklılaşarak toplumsal, politik, kültürel verilerle ne tür sanatsal bağlamlara
yol açtığı üzerinde durmak gerekir.
Sanat tarihine bakıldığında gerçekliğin önemli bir uğraş olduğu ve imgenin bu gerçeklikte
kendine her daim farklı ve yeni bir alan açtığı söylenebilir. İmgenin gerçeklik ile bağıntısı
benzeşim yasası doğrultusunda şekillenmekteydi. Bu noktada,
Niepce ile Lumiere kurtarıcı oldular. Fotoğraf, Barok’u tamamlayarak plastik
sanatları, benzerlik tutkusundan azat etmişti. Çünkü resim, aslında bizi yanılsamaya
götürmeye çabalıyor ve bu yanılsama da sanata yetiyordu. Oysa kesinlikle karşılayan
buluşlardı. Ressam ne kadar becerikli olursa olsun yapıtı daima kaçınılmaz bir
öznelliğin rehini altındaydı. İnsanın varlığından ötürü görüntü konusunda bir kuşku
kalıyordu. Bunun gibi, barok resimden fotoğrafa geçişte en önemli olay, yalnızca
maddi gelişmede değil (fotoğraf, renklerin taklidinde uzun süre resmin gerisinde
kalacaktır), ruhbilimsel bir olaydaydı: İnsanın aradan çıkarak, mekanik bir
röprodüksiyonla yanılsama susuzluğumuzun tamamiyle giderilmesi. Çözüm sonuçta
değil başlangıçtaydı (Bazin, 2013, s. 37).

Fotoğraf, Batı resminin gerçeklik yanılsamasını altüst etmiştir. 20. yüzyılın başlarında
ortaya çıkan akımlar bu gerçeklik tutkusunu biçimsel denemelerde yoğun bir şekilde
irdeleyerek ortadan kaldırmayı hedeflediler. Kübizm, Fütürizm, Dadaizm ve
Gerçeküstücülük biçimsel denemelerini bu fikre göre şekillendirip, fotoğraf etkinliğini de
deneysel yaklaşımlar ile sanatın içine adapte etmişlerdir. Kübizm ile ilk olarak maddi
dünyanın verileri gerçeklik görüntüsünden öte soyut bir bakış açısını şekillendirmiş ve
sanatçının görüntülere olan gerçekçi bağımlılığı daha özgür bir iradeye büründürmüştür.
Bunun yansıması da resim alanını oldukça etkilemiştir. Ardından gelen Fütürizm
akımında ise makineleşme ve hız önemli bir belirteç olarak manifestolarının
şekillenmesini sağlamıştır. Bu avangard hareket 1909 tarihinde Marinetti’ nin öncülük
yaptığı ve “Fütürizm Manifestosu” ile şekillenir. Teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler
hareket, hız, enerji ile şekillenerek sanat alanına yansımaktadır. Bu yüzden fotoğraf,
Fütürizm için önemli bir alan yaratmıştır. Umberto Boccioni’nin “ Teknik Manifesto”
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sunda (1910) hareket önemli bir vurgu oluşturur. Çünkü her şey değişim halindedir ve bu
değişim makinelerin sunmuş olduğu hız ile eş değerdedir. O yüzden anlık izdüşümler de
hareketin sürekliliği fotoğraf makinesi ile daha kavranabilir durumdadır. Söz konusu bu
“Teknik Manifesto” da, Fütüristlerin de, dönemin birçok başka sanatçısı gibi, ünlü
Fransız düşünürü Henri Bergson’dan (1859-1941) yoğun bir biçimde etkilendiklerini
gösterir ve Bergson’un ‘ élan vital’ kavramı ve gerçekliğin her an oluşum halinde olduğu
yönündeki düşünceleri, elle tutulamaz dinamik anı resmetme peşindeki Fütüristleri
cezbettiğini sanatsal arayışlarına adeta tercüman olduğunu gösterir (Antmen, 2009, s. 67).
Fütürist sanatçılar arasında yer alan fotoğrafçı Anton Giulio Baragaglia’nın (1890-1960)
Fotodinamizm/ Fotodinamismo olarak kendisinin adlandırdığı fotoğraflar oldukça
önemlidir. Bu fotoğraflar, dinamik hareket kayıtlarının uzun pozlama ile ortaya çıkan
halleridir. Bu çalışmalarda sanatçının amacı, hareketin ritmini ve gerçekte
algılamadığımız bu hızın maddesellikten sıyrılışını görünür kılmaktır. Mekan içinde
hareketin sürekliliğinin oluşturduğu yapay varoluşun temsilidir bu fotoğraflar (Görsel 45).

Görsel 4. Anton Giulio Baragaglia, 1911, Kontrbas Çalan Adam/ Man playing the double bass.
Erişim: 18.08. 2016. goo.gl/gf6JEJ
Görsel 5. Anton Giulio Baragaglia, 1924, Bir Kadının Fotodinamik Portresi/ Photodynamic portrait of a woman.
Erişim: 18.08.2016. goo.gl/gf6JEJ

Fotoğraf alanındaki uzun pozlama, zoom, fotomontaj, vb. gelişen teknikler yeni
olanaklarla sanatçıları cezbetmektedir. Bu anlamda farklı bir teknikle fotoğraf
uygulamalarını sanatsal bir düzenleme ile gerçekleştiren ve Tato adıyla bilinen Guglielmo
Sansoni ikinci dalga Fütürizm için önemli bir isimdir ( Görsel 6).
Guglielmo Sansoni (1896-1974), 1919 yılında Fanelli, Longanesi ve Caviglioni ile
işbirliği içerisinde ikinci “ Bologna Fütürist Grubu”nu kurmuştur. 1922’ de Marinetti
ile tanıştıktan sonra 1940’ lara kadar birçok Fütürist sergi düzenlemiştir…özellikle
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“ War-like Literary Portrait of Mario Carli” ( Mario Carli’nin Savaş ile ilgili Edebi
Portresi, 1930), “ Fantastical Aeroportrait of Mino Somenzi” ( Mino Somenzi’nin
Fantastik Aeroportresi, 1934), vb. fotomontaj tekniğini kullanarak oluşturduğu
Fütürist portreler serisi büyük bir ilgi görmüştür (Göktan, 2015, s. 28).

Fütüristler her ne kadar resim alanında da farklı biçimsel arayışlar içinde olsalar da en
vurucu ve ileriye dönük atağı fotoğraf alanında vermişlerdir. Çünkü geleneğe karşı
duruşlarında geleneksel malzemenin yerini alan fotoğraf makinesi geleceğin sanat
pratiğini etkileyecek önemli bir aygıt pozisyonundadır. O yüzden, bu dönem fotoğraf
alanındaki deneysel yaklaşımlar bundan sonra şekillenecek olan sanat algısını da geniş
bir perspektifte, yeni açılımlar ve gelişen teknolojiler ile değiştirecek ve dönüştürecektir.

Göresl 6. Tato (Guglielmo Sansoni), 1934, Mino Somenzi’nin Fantastik Aeroportresi/
Fantastical Aeroportrait of Mino Erişim: 19.08.2016. goo.gl/LCX83G

Fütürist ressamlar hareketin ve hızın etkin olduğu ve görünmeyen hareket hızının
yansımasını resimlerine aktarma konusunda fotoğrafın büyülü anı kaydetme yetisine
borçludurlar. Nitekim Fütürizm’in önde gelen iki ressamı Umberto Boccioni ve Giacomo
Balla, fotoğrafın etkilerinden faydalanarak resimsel bir arayışa yönelmişlerdir. Balla,
Jules Etienne Marey’in kronofotoğraf (chronophotography) tekniğinden etkilenerek bir
dizi resim çalışması yapmıştır (Görsel 7).
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Görsel 7. Giacomo Balla, 1912, Tasmalı Köpeğin Dinamizmi/ Dynamism of a Dog on a Leash.
Erişim: 22.08.2016. goo.gl/7vJ70T

Marey’in

chronophotography adını verdiği bu teknik, hareketli şeylerin ardışık

hareketlerini kaydetmesi olarak bilinir. Bu teknik için Marey 1882’de silah kullanarak
“fotoğraf silah” yöntemini geliştirdi. Saniyede 12 kare çekebilme özelliği ile tek bir resim
üzerinde bu hareket hızını görselleştirdi (Görsel 8).
Marey’in geliştirdiği teknik fütüristler için can alıcı bir önemdeydi. Hareketin ardışık
halleri fotoğrafın dili ile yepyeni ufuklar açıyordu. Makine’nin görsel hafızası zaman
göstergesinin somut verisini sunmaktaydı (Görsel 9).
Fütüristler için bir diğer önemli isim İngiliz fotoğrafçı Eadweard Muybridge (18301904)’dir. Muybridge 1878’de birden fazla fotoğraf makinası ile bir atın tüm hareketlerini
kayıt altına almıştır (Görsel 10). Ayrıca geliştirdiği Zoopraxiscope ile fotoğrafların
hareketlenmesini sağladı. Bu aygıt bir disk üzerinde ardışık hareketli fotoğraflardan
oluşuyordu ve disk döndüğü zaman bu fotoğraflardan hareketli görüntü oluşuyordu
(Görsel 11). O yüzden sinemanın ilk adımı olarak da bilinen bu yönteme imzasını atmıştır.

Görsel 8. Jules Etienne Marey1882, Fotoğraf Silah/ Chronophotography,
Erişim: 22.08.2016. goo.gl/NU4G7i
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Görsel 9. Jules Etienne Marey, 1885, Yürüyen Çıplak Adam/ Nude man walking. Erişim: 22.08.2016. goo.gl/eXpLl4

Görsel 10. Eadweard James Muybridge, 1878, Hareket Eden At/ The Horse in Motion.
Erişim: 22.08.2016. goo.gl/7OmoiD
Görsel 11. Eadweard Muybridge, 1893, Zoopraxiscope. Erişim: 22.08.2016 goo.gl/UE0sxn

Fütüristlerin sanat anlayışında fotoğraf çıkış noktası olarak tekniği ile resim alanında
büyülü bir etki yaratmış ve geleneksel malzemenin dili bu kez fotoğrafın sunduğu
gerçeklik ile şekillenmiştir. Bunun yanı sıra fotoğrafın kendi dili ile oluşturulan
çalışmalar yine de sınırlı kalmış, fakat yaratıcı adımlar ve ileriye dönük sezgiler bu
dönemle birlikte gün ışığına çıkmıştır. Bundan sonra fotoğraf ile şekillenecek yüzeyler
farklı yöntemler ile sanat alanında yerini alacaktır. Dadaizm’in fotoğrafla olan ilişkisi
geleneksel sanat anlayışının yapısını bozma ve karşı çıkma anlamında etkin bir role sahip
olacaktır.
1. Dünya savaşında Zürih’te ortaya çıkan karşı sanat hareketi olarak Dada, endüstriye ve
burjuvaziye karşı sert bir tutumla sanat alanında devrimci bir duruş sergilemiştir. Savaşın
faşist durumuna, endüstrileşmenin kapitalist varlığına ve sanat alanının geleneksel tutucu
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tavrına yönelik bir karşı duruştur bu. O yüzden sanat bağlamındaki yeni fikirleri, deneysel
yaklaşımlarla, anti- estetik yapıyla ve kavramsal bir altyapıyla beslemektedir. 1920’lerde
Dadaizm’in yaklaşımı, bugünün çağdaş sanatının disiplinlerarası varlığının en temel yapı
taşını oluşturur. Dadaistler hazır-nesne, politik duyarlılık, performans, kolaj, fotomontaj,
vb. yaklaşımlarla sanatın alternatif bakış açılarını çeşitlendirmişlerdir. Bu noktada
fotoğrafın varlığı bu hareket içerisinde farklı bir yöntemle sanat alanına dahil olarak yeni
fikirlerin alanı olmuştur.
Dadaist sanat içinde uygulanan ve daha önceki fotomontajlardan farklı olarak ilk
defa denenen yöntemler fotomontaj ve kolaj teknikleridir, ilk uygulanan
fotomontajlarda genellikle birden fazla negatif biraraya getirilerek montaj
yapılırken, Dadaist sanat içinde hem birden fazla negatif kullanılıyor, hem de çeşitli
dergi, gazete, reklam afişleri ve atıklar vs. gibi birçok yardımcı malzeme kes-yapıştır
yöntemiyle kullanılarak fotomontaj uygulanıyordu (Özdemir, 2013, s. 70-71).

Kolaj ve fotomontaj tekniğini resme karşı kullanarak, resmin geleneksel malzemesi yağlı
boyayı sınırlı bir alan olarak tanımlamışlar ve yazınsal öğeleri de bu tekniğe dahil ederek
kendi söylemlerini ve pratiklerini geliştirmişlerdir. “Bu bağlamda dadacılar alışılmadık
mesajlarının gerektirdiği kesin ve vurucu iletişimi sağlamak için fotoğrafların
gerçekçiliklerinden, onları farklı bağlamlara yerleştirerek, vurucu güç olarak
yararlanmaktadırlar” (Şahin, 2015, s. 84).

Görsel 12. Kurt Schwitters, 1947, En Morn. Erişim: 24.08.2016. goo.gl/9aBUh
Görsel 13. John Heartfield, 1932, Üst İnsan Adolf, Altın Yutup Teneke Konuşuyor/Adolf, the Superman:
Swallows Gold and Spouts Junk. Erişim: 24.08.2016. goo.gl/WUksm0

22

Kurt Schwitters’ın kolajları her türlü atık malzemeden oluşabilmektedir ( Görsel 12). Ona
göre her şey sanatın malzemesi olabilir. Dada’nın hazır-malzeme ile olan bağı sanatın
biricikliğine olan tepkiselliği ile şekillenir. Bu anlamda kolaj tekniğinde kullanılan hazıryapımlar geleneksel malzemenin karşısında yenilikçi bir durum sergiler. Schwitters’ın
gazete, dergi, fotoğraf, vb. malzeme ile gerçekleştirdiği kolajları dönemin sanatsal
bağlamını öne çıkaran çalışmalardandır. Fotoğrafın yüzey üzerinde kendini gösterdiği bu
teknikte, görsel malzemenin vuruculuğu fotoğraf ile şekillenmektedir.
Kolaj ile fotomontaj arasındaki ayrıma açıklık getirmek yararlı olacaktır. Kolaj,
imgelerin ilişkilerinden doğacak yeni anlamlarla birlikte, ama daha çok da organik
olmayan eklemlemeyle resimsel kurguya dahil edilen tekil imgenin gerçeğine
dönüktür. Fotomontaj ise, zorunlu olarak kolajı içermekle birlikte imgenin taşıdığı
mesajın, ‘yönlendirici’ gücüyle, izleyenin kavrayışını yakalamaya kilitlenir. İletilen
mesaj, iletim biçiminin önüne geçerek, anlam izleyicide güçlü bir uyarana dönüşür.
Bu uyarı çoğunlukla izleyicinin hazırlıksız yakalandığı şok dalgasıdır; ya da ironi ve
kara mizahın öne çıktığı anlatımlarla izleyicide bir rahatlama, çözülme yaratır. Bu
olguyu en çarpıcı biçimde ele alan işler John Heartfield’in fotomontajlarıdır (Ergün,
2015, s. 10).

John Heartfield’in fotomontajları dada içerisinde son derece vurucu çalışmalardır. Çünkü
hem politik, hem de psikolojik yönü ile verdiği mesaj doğrudandır ve imgenin çağrışımı
fotomontajın yetkinliği ile güçlenir (Görsel 13).
Bu dönemde fotoğraf sanatçısı Alfred Stieglitz New York’ta Dada hareketinin
öncülüğünü yapar ve “291” adlı galerisi Amerika’da önemli bir merkez haline gelir. Man
Ray bu galeriyi sıklıkla ziyaret eder ve bu galerinin önde gelen Batı Avrupalı ressamları
ve fotoğrafçılarıyla tanışır. 1921’de Dadaistlerden etkilenir ve savaşın bitimine doğru
Dada’nın dağılmasıyla Gerçeküstücü akımın önde gelen isimleriyle (Picabia, Max Ernst,
Meret Oppenheim, Hans Arp) tanışır. İlk fotoğraf çalışmalarına da bu dönemde başlar.
Dadacı ruhu onu fotoğraf üzerinde farklı uygulamalar yapmaya yöneltir. 1835’te Fox
Talbot ışığa karşı duyarlı kağıt üzerine bir takım nesneler yerleştirerek onların
görüntüsünü alıyordu. Bu uygulama geçen süreç içerisinde Ray’ın tezgahında yerini
alarak Rayogram tekniği olarak uygulanacaktır (Görsel 14). “Rayogram, fotograf
kağıdının üzerine nesnelerin yerleştirilip kağıdın ışıklandırılmasına ve daha sonra
geliştirilmesi aşamasında tekrar başka bir kağıda ışıklandırılmasına dayanan bir işlemdir”
(Koç, t.y.).
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Görsel 14. Man Ray, 1925, Rayogram/ Rayograph. Erişim: 24.08.2016. goo.gl/Gh1Sij
Görsel 15. Man Ray, 1931, Solarizasyon/ Slarizasyon Erişim: 25.08.2016. goo.gl/sNWAHQ

Man Ray’in diğer uygulaması solarizasyondur (Görsel 15). Bugünün bilgisayar
teknolojisinde bir takım programlarla birlikte uygulanan bu teknik fotoğraf alanında
müdahale tekniği olarak kullanılmaktadır. Fotoğrafın sanat olarak bir bağlam
oluşturması ve bu anlamda deneysel çalışmalara gidilmesi farklı olan medyumun
yapısına içkin olan yeniliğin yaratıcı bir kulvar oluşturmasındandır.
Hiç kuşku yok ki, Gerçeküstücülüğün ‘sanatsal’ fotoğrafta payı vardı.
Gerçeküstücülüğün oluşumunda, Max Ernst gibi Paris’e yönelen New Yorklu
Dadacı sanatçı Man Ray’ in kurmaca stüdyo çalışmaları rakipsiz bir öneme sahipti.
Man Ray, aşılması zor stüdyo becerilerini, kadın bedeninin baştan çıkarıcı, klasik
anlamda düzenlenmiş ve oldukça fetişist imgelerine taşıdı. Fotoğrafik hile de çokça
yaygın şekilde uygulandı. Man Ray, (karanlık odada fotoğraf kağıdı üzerine
yerleştirilen objelerin geriye hayaletimsi ‘negatif’ şekiller bırakmaları için
pozladığı) ‘Rayograph’larıyla ve (fotoğrafın banyo edilmesi sırasında karanlık
odadaki ışığın kısa bir an için yakılmasının şekillerin çevrelerinde bir hale
oluşturduğu) ‘Solarizasyon’larıyla yine merkezi önemdedir (Hopkins, 2006, s.
120).

Yine bu dönemde 1920’de Bauhaus Okulu ile birlikte sanat algısı Dada’nın ve
Gerçeküstücülerin avangard tutumlarındaki gibi geleneksel olana bir başkaldırıdır.
Çıkış noktaları burjuva değerlerine, kapitalist düzene ve estetiğe karşı bir görüş birliği
olsa da toplumsal yapının ve kurumların varlığı ile bu karşı çıkış kendini bir şekilde
sisteme adapte etmiştir. Sanatçıların uğraşı her ne kadar özgürlükçü bir tutumda olsa da
sistemlerin entegrasyon birliği kitle ile olan temas da her zaman galip durumda
olmuştur.
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Almanya’nın Weimar kentinde bulunan Bauhus Okulu’nun temel düşünce pratiği, sanat
ve zanaati birleştirerek ortak üretim etkinliğini sağlamak olmuştur. Endüstriyel üretime
yönelik uygulamalı model çalışmaları için sanat ve tasarımı, zanaat ve üretimi ön plana
çıkararak, “Sanat ve Teknoloji: Yeni Bir Birlik” söylemini geliştirmişlerdir. Bu anlamda
teknoloji ayağında fotoğraf, Bauhaus ile birlikte, grafik ve endüstriyel üretime, güzel
sanatlara ve mimariye kaynak olmuştur. 1923-28 yılları arasında Bauhaus’ta öğretim
üyeliği yapan Moholy-Nagy fotoğraf konusunda her türlü tekniği kullanarak onun sanat
bağlamında yapısını güçlendirmiştir. Moholy-Nagy fotoğrafın yeni bir görme biçimi
yarattığına inandı ve bu yolla kolajlar, fotogramlar, fotoğraflar ve endüstriyel tasarımlar
gerçekleştirdi (Görsel 16-Görsel 17). Moholy-Nagy’ye göre;
…şipşak fotoğraflar, kızıl ötesi fotoğrafçılık, radyografi (yeni fotografik vizyon
çeşitlerine ait saptadığı kategorilerinin ancak birazını da olsa adlandırmak için), yanı
sıra, kendisinin alışagelmiş açılardan ve konumlardan çektiği soyut ve geometrik
kompozisyonları, fotogramları-“optik bilinçdışını” sunan bütün araçlar- hepsi
dolayısıyla, fotoğraf makinesinin “yeni bir vizyon enstrümanı” sağladığını savunur
(Yacavone, 2015, s. 52).

Görsel 16. Moholy-Nagy, 1928, İsimsiz/ Untitled Erişim: 26.08.2016. goo.gl/7bYdIT
Görsel 17. Moholy-Nagy,1929, Pont Transbordeur'tan Manzara/ View from the Pont Transbordeau
Erişim: 26.08.2016. goo.gl/POejOw

Moholy-Nagy sanat bağlamında sınırları zorlayan düşünce ve sanat pratiğinde önemli
kilometre taşlarından biridir. Fotoğraf alanında da ilk kuramsal çalışmaları
gerçekleştirerek hem Benjamin’in ‘Mekanik Üretim Çağında Sanat Yapıtı’ makalesine
kaynak olmuş hem de Mc Luhan gibi çağdaş düşünürlerin kuramlarına altyapı
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oluşturmuştur. Fotoğraf konusunda tartışılagelen sanat sorunsalını ileriye dönük bir
şekilde bağlamına oturtan sanatçı, fotoğrafın kendi dilini ve estetiğini oluşturduğuna olan
inancı ile çağdaş bir üretim pratiği sağlamıştır. Moholy bu tartışma zeminine şöyle açıklık
getirir:
Sanatçılarla fotoğrafçıların sürekli tartıştıkları, fotoğrafın sanat olup olmadığı sorusu
yanlış bir sorudur. Fotoğrafın resmin yerini alması söz konusu değildir, önemli olan
bugünün resim anlayışıyla fotoğrafın nasıl bir ilişki içinde olduğunu belirlemek ve
sanayi devrimi sonucunda oluşan yeni tekniklerin optik yaratımda yeni biçimlerin
doğmasına nasıl katkıda bulunduğunu göstermektir (Freund, 2008, s. 175).

Sanatçı, fotoğrafın sadece gerçekliği keşfetmek değil aynı zaman da bu gerçeklikte yeni
bakış açısını yaratmanın bir yolu olduğunu belirtir. Bugünün çağdaş sanatında bile
gerçekliğin sunduğu görüntüler alternatif bakış açıları ile fotoğrafın deneyimsel
yaklaşımları ile şekillenmektedir. Fotoğraf yüzeyi bugüne kadar farklı şekillerde gümüş
levhalar üzerinde, kağıt üzerinde ya da kesilip biçilerek tuval üzerinde kendi varlığını
göstermiştir. Freund’un belirttiği gibi (2008, s. 177); altmışlı yıllardan itibaren beliren
yeni bir kuşak farklı yollar arayışına girerek, sekanslar kullanarak, farklı görüntüleri yan
yana getirerek, kişisel anılarını ve çağdaş dünyanın sayısız sorununu yansıtan görüntüler
aracılığıyla kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden, fotoğraf her zaman için bir
belgedir; ama bu yeni dalganın girişimleri, fotoğrafın aslında ne kadar canlı olduğunu da
göstermektedir.
İkinci dünya savaşından sonra, 1950’ler civarında ekonominin gelişmesine paralel
Avrupa ve Amerika’da tüketim kültürünün gelişmesi sanatın bağlamlarını değiştirerek
Pop Sanatının ortaya çıkmasına ön ayak olacaktır. Kitle kültürüne veri sağlayan dergi,
gazete gibi basılı medya imgeleri ve televizyon imgelerinin oluşturduğu popüler kültürün
önemli öğelerini, tüketim nesnesiyle ya da ünlü kişileriyle sanatın içine dahil eden
sanatçılar, yüksek kültür ile daha geniş kitlelere yönelik kültür tüketme biçimleri
arasındaki ayrımları yok eden hazır-imgelerden yararlanarak, yeni bir imge yaratmadan
varolan imgeler dağarcığından tüketime yönelen dünyanın yansımalarını sunmuşlardır
(Antmen, 2009, s. 163). Bu durumda fotoğrafta bu tüketim kültürüne veri sağlayan en
önemli araçlardan biri olmuştur. Veri sağlamasının yanı sıra sanat alanında da kullanılan
bu araç, kendisini yine kolaj tekniğinde gösterecektir.
1956 yılında Londra’da açılan “İşte Yarın” başlıklı sergide yer alan “Bugünün
Evlerini Bu Denli Farklı, Bu Denli Cazip Kılan Nedir?” (1956) başlıklı kolaj,
“popüler” sözcüğünün bir kısaltımı olan “pop” türünde sanatın ilk örneklerinden biri
olarak nitelendirilir. Kolajı gerçekleştiren İngiliz sanatçı Richard Hamilton’a (1922)
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göre Pop Sanat, toplumun değişen değerlerine yönelik sanatsal bir inancı
yansıtmaktadır: 20. Yüzyılda kent yaşamını soluyan sanatçının kitle kültürünün
tüketicisi olması ne kadar kaçınılmazsa, o kültüre katkıda bulunması da o kadar
kaçınılmazdır. Hamilton’ın kolajı, bu söylemin görsel bir karşılığı gibidir (Antmen,
2009, s. 159) ( Görsel 18).

Görsel 18. Richard Hamilton,1956, Bugünün Evlerini Bu Denli Farklı, Bu Denli Cazip Kılan Nedir?/
Just What is It that Made Yesterday’s Homes so Different, so Appealing?
Erişim: 26.08.2016. goo.gl/vy8244

Pop Sanatının diğer önemli figürü Andy Warhol’dur. Fotografik imgeleri doğrudan tuvale
aktararak müdahalelerde bulunan ve serigrafi tekniğini kullanan sanatçı, uyguladığı
tekrarlarla imgede ortaya çıkan gündelik yaşamın sıradanlığı vurucu bir etki oluşturur. En
bilindik çalışmalarından biri olan Marilyn Monroe serisi, popüler kültürün en tanınan
simalarından olan Monroe’nun fotografik imgesinden oluşur (Görsel 19).
Warhol‘un resimlerinde her imge yüzeydedir. Seri imgelerinde aynı imgeleri
yapmak farklı imgeleri yapmakla aynıdır. Aynı olanın tekrarı, farklı olanın tekrarıyla
aynıdır. Gilles Deleuze, kitabı ‗Farklılık ve Tekrar‘da, farklılık, farklılaşma, tekrar
görüşlerini yansıtır. Aynı olanın tekrarı vardır. “Kavramsız farklılık”, aynı kavrama
sahip olan, tıpatıp aynı elementlerin karşılaştığı yerdedir. Warhol‘un Marilyn portre
serileri Hepsi Marilyn konsepti altında anlaşılır. Bu açıdan, bireysel portrelerin
farklılıkları kazaradır (tesadüfî). Fakat Deleuze için bu diğer tekrar, “gizli özne,
gerçek öznenin tekrarıdır”. Warhol‘un seri imgelerinde, tekrar edilen Marilyn örneği
farklılığın tekrarıdır. Warhol, tesadüfî oluşacak bu farklılıkları oluşturabilir, fakat
sonucu tahmin etmesinin imkânı yoktur. Kazara olan hareketin izi, her imgeyi tek
(yegâne) yapar. Bu yüzden Warhol‘un imgelerindeki farklılıklar farklılığın inşa
edilmesi değil, farklılığı inşa işidir (Özdemir & Koca, 2013, s. 246-247).
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Görsel 19. Andy Warhol, 1962, Marilyn İki Kanatlı Tablo / Marilyn Diptych. Erişim: 26.08.2016. goo.gl/yE1ks4

1960’lara gelindiğinde sanat alanında bütüncül bir hesaplaşma devrededir. Bu
hesaplaşmanın içinde sanat eserinden izleyicinin konumuna, anlamın yetkesinden
kavramsalın inşasına kadar pek çok süreç sorgulanmakta ve sanat alanı daha disipliner
bir alana doğru yol almaktadır. Sanat artık sınırların ötesinde kendi konumunu
belirlemektedir. Bu dönem, sadece teknik olanaklar değil aynı zaman da kavramsal
çerçeveler, bakış açılarının da birbiri içerisine geçtiği aykırı ve sıradışı bir dönemdir. Bu
dönem ile birlikte fotoğrafın varlığını, ontolojik bir çöküntü ile ima eden Rosalind E.
Krauss, 1960’larla birlikte fotoğrafın kuramsal nesne tabanına vurgu yapmıştır (Krauss,
2013, s. 46). Bu vurgu, özellikle Barthes’ın yapısal çözümlemesinde ve Baudrillard’ın
simulakrumunda geçerli bir kod haline gelmiştir. Sanatın içine nüfus eden Duchamp’ın
mirası “Hazır Nesne”, kavramsal yaklaşımların ışığında sanatın bir karşı duruş olarak
nitelendirildiği ve sanat nesnesinin ne’liği üzerine süre gelen tartışmaların önünde önemli
bir dönüm noktası iken fotoğrafın varlığı da geleneksel uygulamaların karşı cephesinde
kritik bir konumda yer almıştır. Duchamp’ın seri üretim pisuarı’nın “ hazır nesne”
kavramını ortaya çıkararak koca bir sanat tarihinde imzasının olması gibi fotoğraf
makinesinin verilerinin de kavramsal çerçevede bütüncül bir dönüşüme ön ayak olduğu
aşikardır.
Fotoğraf kuramsal bir nesne haline gelmekle bir aktarım aracı olarak özgüllüğünü
yitirir. Böylece Benjamin, Tekniğin Olanaklarıyla Çoğaltılabildiği Çağdaş Sanat
Yapıtı’nda Gelecekçilik ve Dada’nın peşinde koştuğu şok edici etkilerden, fotoğrafın
sergilediği bilinçsiz optiğin yol açtığı şoklara ve film yapımındaki kurgu işlemlerinin
yarattığı şoka uzanan tarihsel bir yolun haritasını çıkarır artık belli bir aktarım
aracının verilerine kayıtsız bir yoldur bu. Fotoğraf, kuramsal bir nesne olarak,
sanatın onu da aynı dönüşüme dâhil edecek bütünsel dönüşümünün gerekçelerini
ortaya koyacak açıklayıcı gücü edinir (Krauss, 2013, s. 48).
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Sanat alanında benzersiz ve biricik olan sahih nesne, çoğaltılabilir yetke ile çevrelenerek
ilkin hazır nesne kavramı ile biricik tanımını yitirmekte sonrasında fotoğrafın teknik
olanağı ile de bambaşka kulvarlara yol almaktadır. Özellikle 1960’ların sonuna doğru
utkulu sanat tartışmaları “sanat”ın ne’liği üzerine kavramsal bir yapı içerisindedir.
Kavramsal sanatın potansiyel olarak sanatta dönüşümü gerçekleştirdiği etkili rolün melez
bir bütünlük sağlaması olduğu gerçeğidir. Nesnenin büyülü varlığından öte sağladığı
kavramsal açılımların, öznede nüfus ettiği varlık bütününün bir ontolojisi yer alır. Bu
noktada aktarım aracı olarak fotoğraf makinesi sağladığı görsel veri ile sanat kulvarında
temel bir dönüşümü gerçekleştirir. Rosalind E. Krauss, Jeff Wall’un fotokavramsalcılığın
önemiyle ilgili olarak şu sözlerini aktarır (Krauss, 2013, s. 49): Kavramsal sanatın ana
başarılarından birçoğu ya fotoğraf biçiminde yaratılmıştır ya da fotoğraflar aracılığıyla.
Bu noktada fotoğrafın sağlamış olduğu yapısal çözümleme sanatın içerisine olanca
kuvvetiyle nüfus ederek dönüşümün hızını artırmıştır. Bürger’in avangard kuramında ele
aldığı “Sanat Eseri” kavramı nesnenin konumu ile ilişkilendirilip bağlamından nasıl
koparıldığına dair açılımlar sunar. Bunu yaparken Benjamin’in alegori kavramından
hareket ederek organik eser ve organik olmayan eser (avangardist) biçiminde kategorize
eder. Bu önemli bir husustur, çünkü sanat alanında nesnenin alımlanması özellikle
Kavramsal Sanatın anlamlandırma dizgeleri ile bir kopuş niteliğine sahip olmuştur.
“Avangardist eser söz konusu olduğunda, olası anlamlar toplamını eksiksiz bir biçimde
bünyesinde barındıran bir bütün olarak eserden ancak sınırlı bir anlamda söz edilebilir”
(Bürger, 2009, s. 140). Gerçekliğin fragmanlar şeklinde algılanması ve tek bir gerçeklik
fragmanının bütünün alımlanmasının önüne geçmesi alıcının potansiyel anlamlandırma
kümeleri ile şekillenir. Bu gerçekliği fragmanlara bölen montaj tekniği daha önce
değindiğimiz fütüristlerin ve dadaistlerin ön sezilerinde ve yaptıklarında ön plana çıkmış
ve gerçeklik parçalanmıştır. Bu parçalanma sanat nesnesinin varlığını sorunsallaştırmış
ve geçen süreç içerisinde yeni tekniklerle sanat alanının nesnel varlığı kavramsal bir
bütün içerisinde varlık göstermiştir. Örneğin Kosuth’un sanatın doğasını irdelerken
kullandığı dilsel öğeler ve fotoğraf, bu parçalanmanın en somut örneğini oluşturur. Ona
göre, sanatın doğasını çözümleyen biçimsel bir estetik bağlam değil kavramsal bir bağlam
çözümlemesidir. Bunu ilk olarak yapanın Marcel Duchamp olduğunu dile getirir. Atakan,
Marcel Duchamp’ın yeni bir dil konuşan hazır-nesneleri ile ilgili şunları dile getirir:
“Hazır-nesnelerin yeni dili, odak noktasını, biçimden söylenene kaydırmıştır. Hazır-
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nesne kullanımı, vurguyu biçim bilimden işleve ve görünüşten, kavramaya yöneltmiştir”
(Atakan, 1998, s. 54). Kosuth, 1965 tarihli “Bir ve Üç İskemle” (Görsel 20) adlı
çalışmasında hazır-nesne kullanımını sanat bağlamında dilbilimsel bir önerme ile
irdelemeye çalışmış ve Atakan’ın belirttiği gibi (Atakan, 1998, s. 56), dikkatleri bir nesne
üzerine çekerek, gerçek nesne, nesnenin imgesi ve nesnenin tanımı arasındaki ilişkileri
göstermiştir.

Görsel 20. Joseph Kosuth, 1965, Bir ve Üç İskemle/ One and Three Chairs. Erişim: 24.10.2016. goo.gl/aFcxuP

Bu çalışmada fotoğrafın varlığı sanat alanının doğasına yönelik bir sorgulama içinde
bulunuşu ile kendini gösterir. Bir ara yol gibi bağlamından koparılmayı bekler. Gerçeklik
ve gerçekliğin sağladığı kavramsal açılımlar burada fotoğraf ve metin birlikteliği ile
sağlanır. Bir karşı duruş anlamında hazır-nesne ve fotoğrafın yol açtığı önemli ayrım
disipliner bir sanat anlayışının yerleşik bir tutum sergilemesindedir. Fotoğrafın sanat
alanına eklemlenerek ortaya çıkardığı melez yapı bugünün çağdaş sanat alanına önemli
bir vurgu oluşturur.
…Kavramsal sanatın sorguladığı sanat, sözgelimi yazınsal ya da müziksel olmaktan
çok, görseldi ve fotoğraf görsel alana bağlı kalmanın bir yoluydu. Ama ikincisi
(güzelliği de zaten buradaydı), bu alanda kalışının kendisi özgül değildi. Fotoğraf,
yapısal bir öğeye bağımlı olması nedeniyle özerklik ya da özgüllük fikrine derinden
karşı olarak anlaşılıyordu (ve bir kez daha belirteyim Benjamin bunu bu şekilde dile
getiren ilk kişiydi). Böylece daha baştan heterojen yapıdaki-fotoğraf, asla özgüllüğe
inmeyen sanatın doğasına ilişkin bir araştırmayı yürütmenin ana aracı haline
geliyordu (Krauss, 2013, s. 49).

İlerleyen dönemlerde, 70’lerin ortası ve 80’lerde fotoğraf, sanat için bir ara yol değil
sanatın ortamı haline gelecektir. Neredeyse kültürün önemli bir boyutu haline gelen
fotoğraf, teknolojinin gelişimi doğrultusunda kendi ifade olanaklarıyla sanata angaje olan
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bir tür disiplin haline gelecektir. Tek başına bir sanatsal ifade aracı olması kaçınılmaz bir
süreçtir. Görsel kültürün oluşturulduğu ve devletlerin ön ayak olduğu kapital sistemin en
iyi kullandığı araç haline gelen fotoğraf makinesi, ortaya çıktığı günden bugüne toplumsal
parametrelerin en can alıcı işlevsel pozisyonunun yanı sıra özellikle 80’lerden bu yana
sanat alanında temsil sistemlerini alt üst etmiştir. Özellikle kitleler söz konusu olduğunda
Adorno’nun da üzerinde durduğu kültür endüstrisi, toplumsal parametrelerini
standartizasyon ile üretilen imgelerin potansiyel gerçeklik bağlantısı ile yorumlar. Bu
nokta da sanat yapıtındaki imge ile kitle kültürü arasında bir ayrım yapar ve bu ayrım ince
bir çizgi de varlığını gösterir. Çünkü imgeler söz konusu olduğunda kitle iletişim araçları
olanca gücüyle kitleleri yönlendirir ve aynılığın bitmez tükenmez bir parodisine dönüşür.
Fotoğraf da imge üretiminde önemli bir araçsal pozisyona sahiptir. Tekniğin olanaklarıyla
üretilen imgeler, ancak sanat alanında farklı uygulamalarla alımlanacaktır. Zamanın akışı
içerisinde gelişen farklı teknikler ve uygulamalar sanatın da teknoloji ile kurduğu bağda
farklılaşarak, gerçekliğin kurduğu düşü, imgelemi etkileyecektir. Sanat yapıtının
malzeme katmanları çeşitlenerek yeni bir gerçeklik oluşmaktadır. Bu gerçeklik teknolojik
verilerle kitleleri etkileyerek, hem toplumsal bir değişimi hem de sanatsal değişimi etkisi
altına alır. Bu etki çoğaltılabilir aygıtların ürettiği verilerle sanat bağlamını, sanat
nesnesini, yaratım sürecini ve kavramlarını dönüşüm içerisine sokarak imgenin de bu
dönüşüm içerisinde alımlanmasını sorunsallaştırmıştır. Bu anlamda Adorno’nun sanat
yapıtına dair vurgusu önemlidir.
Sanat yapıtlarının malzeme katmanına ilişkin duyulan yaygın endişe burjuva
uygarlığının başarısızlığının birazını açığa çıkarır: gerçek açlık estetik alanda
malzemeye duyulan açlık olarak devam ettiği sürece bu hakikatten yoksunluğun
genelgeçerliği ideolojiye bağlı kalır. Ama eğer sanat yapıtları ancak zaman zaman
sanat yapıtı olarak algılanıyorsa, o zaman kitle sanatı, kitlelerin toplum tarafından
kör bir şekilde hayatta tutulan sanata karşı yabancılıklarını, varlığını sayesinde
sürdürdüğü ve planlı olarak yeniden ürettiği bir önvarsayım olarak üretim sürecine
dahil eder. Sanat yapıtı kendi malzemesi haline gelir; biçim de onun yeniden-üretim
ve sunuş tekniğine, esas olarak bir gerçeğin dağıtım tekniğine dönüşür (Adorno &
Horkheimer, 2010, s. 348).

1980’lere baktığımız zaman fotoğraf önemli bir ortam haline gelmiştir. Öncesinde
1960’lar ve 1970’lerde ortaya çıkan sanat hareketlerinde fotoğrafın belgeleyici yanı bir
takım performansları (vücut sanatı ve performanslar, happenigler) kayıt altına almada,
ayrıca arazi sanatında gelip geçici etkileri, dev ölçeklerde üretilen çalışmaları kayıt altına
almada aracı bir rol üstlenmiştir. Fakat süreç içerisinde kendi ortamını oluşturan fotoğraf,
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hem malzeme olarak hem de konuları ile sanat alanına epeyce nüfus etmiştir. 1980’lere
doğru postmodernizm teriminin yaygınlık kazandığı ve bu çerçevede (Antmen, 2009, s.
277), tek-değerliliğin karşısına çok-değerliliği, saflığın karşısına katışıklığı, ‘yapıt’ın
tekliğinin karşısına metinlerarasılığı koyar. Bu anlayış sanat alanında tek bir üslup
egemenliğine son vererek, yeni kavramsalcı yaklaşımı, disiplinler arası mecrayı
kesinleştirir. Bu dönemde sanatçılar belli güç dengelerini irdeleyen yapıtlarında,
toplumsal belirlenimleri, ideolojileri ve buna bağlı kimlik, cinsiyet, ırk kavramlarını
sorunsallaştırırlar. Bunu yaparken kullanılan en büyük mecra fotoğrafın kendisidir.
Özellikle kitle iletişim araçlarının yaydığı popüler kültürün özne üzerinde hakimiyeti,
sanat alanında dikkate değer bir konu haline gelmiştir. Kitle iletişim araçlarının yoğun bir
şekilde ürettiği imgelerin güçlü etkilerini sanatsal imgelerle irdeleyenler arasında Barbara
Kruger, Cindy Sherman ve Sherrie Levine gibi fotoğrafı kullanan sanatçılar vardır. 19701980 arası bir dizi kadın streotiplerini ele alan “İsimsiz Film Kareleri” (Görsel 21-22) ile
Cindy Sherman, kendisinin fotoğrafladığı ve rol aldığı bu dizide, kodlanan kimlikleri
kadın bedeni üzerinden vurgular. Her fotoğrafta farklı bir kimliğe bürünen sanatçı hem
kendisidir, hem değildir. Gerçek ve kurgu arasında ikircikli bir duruştur bu.
Sherman’ın mecrası, postmodern dönemde çağdaş sanatın yaygın ifade biçimi haline
gelen fotoğraftır: Sherman, fotoğrafın deyim yerindeyse ‘yalan söyleyebilme’
potansiyelini ve özelliğini gözler önüne sererken, gösteri kültürünün şekillendirdiği
yapay kimliklere göndermede bulunur (Antmen, 2009, s. 280).

Görsel 21. Cindy Sherman, 1977, İsimsiz Film Kareleri/ Untitled Film Still #6. Erişim: 28.10.2016. goo.gl/NJSeyI
Görsel 22. Cindy Sherman, 1979, İsimsiz Film Kareleri/ Untitled Film Still #35. Erişim: 28.10.2016. goo.gl/zq3Upc
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Bu dönemde sanatçılar toplumsal düzenin standart verilerini, klişeleşmiş imgelerini
kullanarak kendine mal etme ve pastiş ile yeni anlamlar yaratmayı hedeflemişlerdir.
Örneğin Sherrie Levine, usta fotoğrafçıların fotoğraflarını kopyalayarak kendi imzasını
attığı kopya fotoğraflarıyla büyük bir tartışma yaratmıştır. “After Walker Evans:4”
çalışması ile fotoğrafın çoğaltılabilirliği ile oluşturulan yeni anlam arayışını ve biriciklik
olgusunu sınamaktadır (Görsel 23).
Kopyaladığı fotoğraflara kendi imzası dışında yeni bir şey eklemeyen, ama her birini
sahiplenerek yeni bir anlamla ‘çoğaltan’ Levine’ın tavrı, fotoğraf gibi çoğaltılabilir
bir mecrada bile orjinallik ve biriciklik gibi olguların aranmasına yönelik bir tepkinin
yanı sıra tarih boyunca meşru kılınmış erkek sanatçı-kadın sanatçı ayrımını da bir
biçimde hatırlatmıştır (Antmen, 2009, s. 280).

Fotoğraf artık yeni kavramsal çerçeveler içinde varlık göstererek sanatsal bir ifade aracı
durumuna gelmiş ve ilerleyen dönemlerde teknolojinin ilerlemesi, bilgisayarın devreye
girmesi ile de fotoğraf yepyeni açılımlara yol almıştır. Artık bilişim çağı denilen bir
dönemle birlikte enformasyon sistemleri devreye girerek bağlanılabilirlik ile fotoğraf
uygulamaları artmış ve yeni işlenebilir formlar kendini göstermiştir.

Görsel 23. Sherrie Levine, 1981, Walker Evans’tan Sonra:4/ After Walker Evans:4.
Erişim: 28.10.2016. goo.gl/r7lqR0

Fotoğraf adıyla bilinen bu yeni resmetme tekniği, belli bir alan içinde sınırlı
kalmayarak zaman içinde, yeni ortamlara (sinema, video) ulaşmıştır. Fotoğrafın
ortaya çıkışının tarihsel, teknolojik ve kültürel koşulları önemlidir. Fotoğrafı
anlayabilmek için ise ışığın doğasını anlayarak, ışığı yönlendiren teknik süreçleri bir
bütün olarak görmek, bu bütünün içindeki süreçleri ve detayları keşfetmek gerekir.
Bu labirentler içinde dolaşırken, insanoğlunun ışığın doğasına uygun davranarak,
fizik ve kimya bilimleri doğrultusunda yüzey üzerinde elde ettiği görüntüyü fotoğraf,
film, video ve bilgisayar ortamına nasıl taşıdığının yaratıcı süreci görülür (Kılıç,
2012, s. 45).
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Her yeni teknoloji ile birlikte bilimin, teknolojinin, kültürün ve dolayısıyla sanatın
dönüşümü büyük etkileri beraberinde getirir. Dolayısıyla yeni bir çağın başlangıcı devasa
dönüşümlerin habercisidir. Bilgisayarın devreye girmesi bu dönüşümün en büyük
parametresini oluşturacaktır. Bilişim Çağı olarak adlandırılacak olan bu dönem, birçok
sosyal, kültürel, politik işleyişin yanı sıra sanatın tüm verilerinin elden geçirilmesi ve yeni
oluşumların izlerini aramakta etkili bir rol üstlenecektir. Buraya kadar fotoğrafta izi
sürülen, aracın ortaya çıkış aşamasından bu yana geçirdiği süreçlerin ve bunun sanat
bağlamında etkilerinin ne olduğuna dair bir sorunsalın varlığıdır. Can alıcı noktanın,
genel olarak sanatın doğasına içkin olan gerçekliğin yapısal ve içerimsel olarak katettiği
yolda, fotoğrafın da bir janr oluşturduğuna dair bir kanı oluşturmasıdır. Sanatın bu süreç
içerisindeki başkalaşımı, onun teknoloji tabanlı bir medyum (fotoğraf makinesi) ile
kurduğu bağın, ileriye dönük adımlara bir ön ayak olma ve video gibi ya da daha ileriye
dönük yeni medya sanatının varlık aşamasının ilk basamağı olarak kurduğu zorlu ön
kabulün bir değerlendirmesidir.

1.1.2. Video Yüzeyi

Fotoğrafın ortaya çıkış ve gelişim sürecinde an’ın kaydını tutabilmek akabinde hareketin
kaydını tutabilmek arzusunu da doğurdu. Bu beklenti sinemanın doğuşuna tanıklık
edecekti ve fotoğraf bu tekniğe zemin hazırlamıştı.
Neden bunları seri imajlar halinde çekmeyelim (Muybridge, Marey)?.. Açıkcası
enstantane fotoğraf bir “film beklentisi” haline gelmişti belli bir noktada… Hareketi
fotogramlar halinde kaydederek yansıtmak… Herkes bunun fotoğraf değil
fotogramlar silsilesi olduğunu biliyordu ta baştan beri ve çoğu kişi bunun ne işe
yarayacağını, hareketi aynen yansıtmanın ne gibi bir işe yarayacağını
(sinematografinin mucitleri de dahil olmak üzere) pek kestirebilmiş değildiler.
Ancak Méliès sonrasında “montaj” devreye girince sinemanın devrin en etkili aracı
olacağı ortaya çıktı (Baker, 2002).

1895 yılında Lumiere Kardeşlerin halka açık bir alanda ilk filmi gösterime açması ile
başlayan hareketli görüntünün macerası “cinematographe” (sinematograf) adını
verdikleri sinema makinesi ile başlar. Fotoğrafın ilk icadında yarattığı dondurulmuş
gerçeklikteki izleyiciyi şok etme hali, bu kez hareketin kaydını sunan bu makine ile
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eşleşmiş durumdadır. İzleyenler öncelikle canlı, cansız her şeyin dinamizmini kesin
olarak gördükleri bu karede farklı bir gerçeklik algısı ile karşılaşırlar. Bu keşif ile ortaya
konulan gerçekliğin görüntüsü ilkin hikayeyi ve kurguyu öteler. Georges Méliès ile
sinemada öykü ve montaj devreye girer ve sinemanın dili oluşmaya başlar. Gün geçtikçe
sinema sektörel anlamda etkin bir güç haline gelir ve beyaz perdenin büyüsü kitlelerin
gözünü daha da kamaştırmaya başlar. Sinema kendi başına bir endüstri haline gelir ve
1900’lü yıllarda eğlence aracı olarak işlev görerek, yapım şirketleri arasında kitleleri
etkileyecek bir rekabet alanına dönüşür. Sinema bundan sonra yaratıcı sanatçılar için yeni
arayışlar dönemine girer. Bu bağlamda videonun sanat olarak tanımlanmasından önce filmin
plastik sanatlarla kurduğu ilişkiyi 1920’lerin Dada’cı deneysel filmlerinde, ardından gelen
Fütüristik filmlerde ve sonrasında 1950’lerde Pop sanatının bazı örneklerinde görmek
mümkündür. Bu filmler sinematografik karede kalsalar da 1960’ların ve sonrasındaki video
alanındaki gelişmelerin temellerini oluşturur. Dadanın bugünkü sanatın temelini etkilediği çok
yönlü yapısı, alışılmadık nesneleri sanat bağlamına yerleştirmesiyle başlamış ve süreç içerisinde
fotoğraf alanında da görülen farklı uygulamalar ile aykırı duruşu şekillenmiştir. Devamın da
döneminin gelişmekte olan film teknolojisini de kullanan bu hareket ilerisi için tanımlanacak olan
video sanatının da bel kemiğini oluşturmuştur. 1920’lerin deneysel filmlerine bakıldığında,
temelde bir anlatının olmadığı parçalı bir yapıdan söz edilebilir. Örneğin Marcel Duchamp’ın
1926’da Man Ray ile işbirliği yaptığı deneysel filmi “Anemic Cinema” döneminin avangard
yaklaşımlarından biridir (Görsel 24). Duchamp bu yapıtında sözcük oyunlarını dokuz adet
rotorölyef üzerine kazımış ve dönerek sürekli olarak yinelenen şekiller ortaya çıkarmıştır.

Salvador Dali ve Luis Bunuel’in işbirliği

ile çekilen 16 dakikalık Endülüs

Köpeği’nde (1929) ise, rüyadan hareketle yazdıkları senaryolarında, mantıksal ve
kültürel hiçbir öğeye yer vermemeleri gibi nedensiz eylemlere girişilir (Görsel 25). Pierre
Unik bu film ile şöyle bir yorum getirir:
Konularını mantıksal olmayan [non sequitor] bir zincirleme ile ya da çekilmeyen,
ihmal edilen veya reddedilen sahnelere yapılan imalarla betimlemeyi sorgulayarak,
görüntülerin gerçekçiliğini hafif hafif zayıflatır. Bir Endülüs Köpeği’nde aniden
kesilen göz sahnesi gibi, -böylece- ses, görüntü ve hakikat arasında boşluk açılır. Bu
görsel düzen saldırısını Cézanne’ın optiği inceleme olgusuna kadar gerilere
götürebiliriz. Walter Benjamin sinemayı ve sanatı ilişkilendirerek bu olguyu rafine
etti. Şöyle demektedir Benjamin: “psikanalizin bizi bilinç dışı dürtülerle tanıştırması
gibi kamerada dönüştürücü işlevi ile bizi bilinç dışı optikle tanıştırır (Erdoğan, 2004,
s. 18).
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Görsel 24. Marcel Duchamp, 1926, Anemic Cinema. Erişim: 19.11.2016. goo.gl/oBhFcL

,
Görsel 25. Luis Bunuel, 1929, Bir Endülüs Köpeği/ Un Chien Andalou Erişim: 19.11.2016. goo.gl/sn8aVk

Yine dönemin öncü sanatçılarından biri olan Man Ray’de sanatsal uygulamalarının içine
dahil ettiği filmi kullanmıştır. Özellikle “Emak Bakia” isimli çalışması, Bask dilinde
“Rahatsız Etme” anlamına geliyor (Görsel 26). Bu çalışmada kamera kullanmaksızın film
bobinlerinin üzerine çivi, tuz ve sıradan günlük nesneler yerleştirerek, rayogramlarında
olduğu gibi ışığa tutarak optik, parçalı imgelerle gerçek görüntüleri bozarak bir araya
getiriyor ve bütünü bir fragman haline getiriyor. Bu çalışma “görsel şiirin” tekinsiz
gerçekliği olarak da tanımlanıyor. Sürekli devinen imgelerin varlığı “Emak Bakia”nın
evrenini oluşturuyor.
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Deneysel film örnekleri üzerinden sinema ve plastik sanatlar arasında kurulabilecek
her türlü dizge, aslında sinema tarihi üzerinden kurulan bir dizge olacaktır. Çünkü
deneysel film (experimental film) terimi sinema tarihi içinde yer alan, video sanatı
örneklerini de tuhaf bir biçimde kategorize eden genel bir terimdir. Bu terimden
uzaklaşıp 1960’ lara ve video sanatının ilk çıkış yıllarına bakıldığında ise, bu yeni
sanatın sinemanın mirasını almasına ve sinema referansına sahip olmasına rağmen
(ki bu referans aslında sadece hareketli görüntü oluşundan kaynaklanır) sinemadan
tamamen bağımsız özgün bir dilin habercisi olduğunu görürüz (Saray, 2010, s. 10).

Görsel 26. Man Ray, 1926, Emak Bakia. Erişim: 19.11.2016. goo.gl/5LS5XD

Videonun teknolojik olarak yapısı fotoğraf ve sinemanın tekniğinden farklıdır. Fotoğraf
ve sinemada filmin banyo edilerek bir takım kimyasal süreçlerden geçmesi ve mekanik
bir süreç olması gelişen teknolojik buluşların yanında onların teferruatlı bir sürece
dönüşmesine neden olmuştur. Video, mekanik sürecin elektronik bir sürece
dönüşmesidir.
Videonun anlamı nesneden yansıyan ışığın, bir başka deyişle optik görüntünün
elektriksel sinyale dönüştürülüp işlenmesi daha sonra da elektriksel sinyallerin optik
görüntüye dönüştürülerek bir ekranda tekrar gözle görünür hale getirilmesidir. Optik
görüntünün elektrik akımlarına dönüştürülmesi ile elde edilen sinyale “video
sinyali” adı verilir. Video sinyali televizyon kameraları ile olduğu gibi bir bilgisayar
ortamında da oluşturulabilir. Kısaca, sinyalin üretilmesi ve işlenmesi sonunda
ekranda gösterilmesi süreçleri “Elektronik Görüntü” olarak da ifade
edilmektedir(Kesim, 2013, s. 37).

Videonun oluşumu televizyonun ekran yüzeyi ile ortaya çıkan ışıklı bir yüzeyin birleşimi
ile olur. Kılıç’ın belirttiği gibi, “Videonun görüntüsü elektronik olarak ekranda belirir.
Ekran, ışıklı noktacıklardan meydana gelen bir yüzeydir. Yani elektronik görüntünün
kendisi ışıktır. Fotoğraf ve filmde ise görüntü, ışık yansıtma yoluyla ortaya çıkar” (Kılıç,
1995, s. 10). Elektronik görüntü özellikle kitlelerle teması neticesinde önemli bir
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teknolojik buluş niteliğindedir. Sadece görüntü aktarımındaki yenilik ile değil aynı
zamanda kayıt sistemi, çoğaltılabilirlik ve anındalık ile bu teması güçlendiren bir aygıt
niteliğindedir. Her yeni buluşun gelişerek ve dönüşerek sağladığı iletişim etki alanlarını
genişletmektedir. O yüzden televizyon, tüketim endüstrisi için vazgeçilmez bir araç
olmaktadır. Postman’ın aracın işlevi hakkında değinisi bu noktada önemlidir:
Teknoloji, özgül bir sembolik kod kullandıkça özgül bir toplumsal ortamda yerini
buldukça, ekonomik ve politik bağlamlara adımını attıkça bir araç (medium) haline
gelir. Başka bir deyişle, teknoloji basitçe bir makinedir. Araç (medium) ise bir
makinenin yarattığı toplumsal ve entelektüel ortamdır (Postman, 2014, s. 98-99).

1960’larda Sony’in taşınabilir video kamerasını piyasaya sürmesi ile birlikte dönemin
sanatçılarının eline yeni bir araç geçer. Öncelikle bu aracın, bir takım yayın ilkeleri
doğrultusunda, televizyonun haber, eğlence gibi kitlelerle teması ve yönlendirici gücü
olarak kullanılması, kitle iletişim aracı olarak nitelendirilen bu aygıtın alışılmış
kullanımının dışında da bir tür ulaşılabilir kullanım değerine kavuşmasını sağlamıştır. Bu
süreç içerisinde endüstrinin hedefi ev içi kullanım alanı göz kamaştırıcı nitelikteydi.
Graham Whitham ve Grant Pooke’ye göre (Whitham & Pooke, 2013, s. 131), televizyon
1967 yılında her 10 İngiliz ailesinden dokuzunun evinde vardı ve bu rakam Amerika
Birleşik Devletleri’nde yedi yıl önce erişilen bir rakamdı. 1990’larda ise evlerin yüzde
99’unda en az bir televizyon vardı. Bu anlamda taşınabilir video kameranın da piyasaya
sürülmesi böyle bir ulaşılabilirlik sağlamış ve amatör kullanıma açılmıştır. Doğal olarak
dönemin sanatçılarına da yeni bir olanağın kapısı aralanmıştır. Bu olanağı ilk kullanan
sanatçılardan biri Nam June Paik olmuştur. Postman’ın deyimiyle “Aracın bir makine
olarak yarattığı toplumsal ve entelektüel ortamını”, yaratım süreci içerisinde en iyi şekilde
kullanan sanatçılardan biridir Nam June Paik. Bu noktadan hareketle, Paik, bir şekilde
televizyonun

eleştirisini

sunmakla,

kültürel

ve

ideolojik

olanın

varlığını

sorunsallaştırmakta ve irdelemektedir.
Paik’in çalışmaları doğrudan televizyon ile ilintili gibi görünse de, aslında televizyon
ideolojisi ile ilgilidir. Buna bağlı olarak Paik’in çalışmaları özellikle de televizyonu
kontrol eden bileşenlerinin yapısı, entellektüelleştirilmiş şiddeti ile gerçek Fluxus
ruhu ve uygulanmış karmaşa ile ilintilidir. Paik’in çalışmaları geliştikçe, geniş
kültürel ve ideolojik eleştirinin de giderek söz konusu belli noktalara odaklandığı
görülür (Ross, 1995, s. 92).

Kitle iletişim araçlarının bu dönemde tek yönlü akışı, onların belirgin bir şekilde sanat
bağlamında yer edinmelerini sağlamıştır. Çünkü bu tek yönlü akışta egemen bir takım
güçlerin kitleler üzerinde bilinçli bir şekilde yaratılan standart kimlik modeli, medyanın
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politika ile işbirliğinde örtük bir şekilde üretilir. “Teknolojinin bütünüyle tarafsız
olduğuna, ancak onun tarihinden habersiz olanlar inanabilirler” (Postman, 2014, s. 99).
Bu anlamda, teknoloji toplumsal alanda, politik ve ekonomik bağlamlarda yer edindikçe,
Postman’ın deyimiyle araçsallaştıkça, sanatçıların konuları da bir farkındalık
yaratacaktır. Bu farkındalık içerisinde Nam June Paik ilk olarak televizyon görüntüsünü
bir mıknatısla bozarak onun yapısal varlığını değiştirmiştir (Görsel 27).

Görsel 27. Nam June Paik, 1965, Manyetik TV/ Magnet TV. Erişim: 12.11.2016. goo.gl/HvmqPQ
Görsel 28. Nam June Paik, 1968, TV Sandalye/ TV Chair. Erişim: 12.11.2016. goo.gl/QMIpk9

1975’te Paik, reytingi yüksek olan Tom Snyder’ın programı “Yarın”a katılma fırsatı
bulmuş ve söyleşiye görsel telefon düzeneği ile bağlanmıştır. Bu söyleşide Paik’in TV
Chair adlı etkileşimli video çalışması önemli bir vurgu oluşturmuştur (Görsel 28).
…Paik, Synder’i stüdyoda kısa bir tura çıkarıyordu. Bu tur bir anlamda Paik’in
geçmişteki mesleki kariyerinin üzerine kuruluydu. Tur Paik’in TV Chair (TV
Sandalyesi) adlı etkileşimli video yapıtında son bulmaktaydı. Bu çalışmada, saydam
bir sandalyenin altına yerleştirilen bir monitörden Synder’in bir akşam önce
yayınlanan programdan kaydedilen sessiz görüntüsü veriliyordu. Alaycılığını daima
kibarca dengelemeyi başaran Paik, Snyder’in sessiz, konuşan suratının üzerine
oturuyordu. Aynen Carson bandını silme basit hareketinde olduğu gibi, bu hareket
kitle iletişim araçlarına göre göreli olarak sanatçılar için yeni rolün önemini
kanıtlıyordu. Anılan rol, kitle iletişim araçlarının gücünü uygun şekilde
dönüştürmeye yönelik yeterlilik ve arzuyla karakterize edilmişti (Ross, 1995, s. 95).

Paik ilk olarak televizyonun veri sinyallerini bozduğu mıknatısla yaptığı çalışmalarına
ilerleyen süreçte mekânda yerleştirmelerle düzenlemiş ve ayrıca moniterleri üst üste yan
yana konumlayarak heykelsi formlar vererek videonun yapısına melez olabilecek farklı
disiplinleri katmıştır. Farklı disiplinlerin bir arada olduğu uygulamalarında çoklu ortam,
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etkileşim gibi ilerleyen süreçte önemli bir fark oluşturacak yeni medyanın etkileşimli
çoklu ortamına bir zemin hazırlayan sanatçı, konularında da toplumsal, politik bir hafıza
oluşturarak bu zemini güçlendirmiştir. Sanatçının video heykel olarak nitelendirilebilecek
çalışmalarında iki boyutlu ekran yüzeyini kullanarak monitörleri bir heykel formunda bir
araya getirdiği çalışmalar geleneksel formların dilini oluşturan heykeli yeni bir arayışın
zeminine yerleştirerek etkili bir sunum olanağı yaratmıştır. Aynı zamanda bu monitörleri
mekan içerisinde farklı konumlarda yerleştirmesi görüntülerin bir izlence olmasından öte
kendi uzamımız içerisinde bakışımızın odak noktasını sarsar ve bizi eleştirel bir bakışa
yerleştirir. Video enstalasyon kavramının en can alıcı ilk düzenlemelerinden biri olan
Paik’in “Tv Buda”sı ( Görsel 29) ise ekran, görüntü, düzenleme ve kavramı ile dönemin
eleştirel bir yaklaşımını sunmaktadır. Bu enstalasyonda toprağa gömülmüş bir monitör,
sıradan bir mağazadan alınan Buda heykeli, toprak ve kamera yer almaktadır. Toprağın
içine gömülmüş olan monitör karşısına konumlanmış olan Buda heykelini eş zamanlı
çekilen kamera ile görüntülemektedir. Buda’nın sahip olduğu kutsal bilgelik bu
düzenlemede parlak ekranın eşzamanlı yapısı ile sıradanlaşmakta ve ekranın büyüsüne
evrilmektedir. Bu bağlamda video enstalasyon bakan kişi- görüntü-gerçek mekan
arasındaki yerde düzenlenen bir yapıyı temsil eder.

Görsel 29. Nam June Paik, 1974, TV Buda/ TV Buddha. Erişim: 17.11.2016. goo.gl/EROkKm

Ekran tabanlı ortamın kullanımı sanatçılara yeni yaratıcı olanaklar sağlamıştır. Böylelikle
ekran (Altunay, 2012, s. 27), durağan plastik malzemelere oranla, hareketli, değişimi
yansıtırken, nesnel olarak bir temsille sınırlı kalmaz, değişen görsel boyutuyla farklı
temsilleri art arda sunabilir. Diğer plastik malzemelerden farklı olarak; aynı yüzey
üzerinde birden fazla temsilin ve anlamın üretilmesine olanak sağlar.
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Bu ilk dönem video yüzeyi sanatçılara plastik bir malzeme olarak monitörleri sunmuştur.
1960’ların avangart tutumuna bakıldığında sanatın malzemesi, sanat nesnesi büyük bir
dönüşüm içerisindedir. Genel olarak sanatın ne’liğine dair modern düsturun sorgulandığı
bu dönemde videonun konumu da belirleyici bir alan oluşturmuştur. Bu dönemde ekranın
varlığı sadece yeni bir dil, kavramsal açılımları destekleyen bir malzeme olarak değil aynı
zamanda bir aktarım aracı olarak dönemin bir takım oluşumlarını kayıt altına almada,
ikincil bir sunum olanağı yaratmıştır. Fluxus, happeningler, performans sanatı ve beden
sanatı gibi eylemin süreç içerisinde önemli bir alan açtığı dönemin uygulamaları,
videonun kayıt ve sunum olanağını kullanmışlardır. Rıfat Şahiner videonun üretim
sürecinde “Video Sanatı” tanımını şu alt başlıklarla belirler.
…videoyu kurgu, enstalasyon ve happening ile birlikte düşünmek kaçınılmaz
oluyor; yani üst başlık olarak belirlenen Video Sanatı” alanını şu alt başlıklar
altında
farklı
kategorilerde
irdeleyebiliyoruz:
Video
Film,
Video
Performans/Performans Videosu, Video Heykel/ Enstalasyon. Böylesi bir
sınıflandırmanın özelde video sanatını genelde “medya sanatı” ortamının daha doğru
anlaşılmasına yardımcı olacağını söyleyebiliriz (Bozkurt, 2012, s. 314).

Videonun gelişim süreci içerisinde yukarıda bahsedilen sınıflandırma ilkin Mark
Poster’ın eski medya olarak nitelendirdiği dönemin bir çıktısını sunar. Televizyon gibi
süreli yayın akışının olduğu ve belli bir ideolojinin temeline dayalı bu aygıtın tek yönlü
akışı ve kitleler ile olan bağıntısı ilkin sanatçıların konularını belirlemede önemli olmuş
ve ilerleyen süreç içerisinde taşınabilir video kameranın sunmuş olduğu olanak ile video
faklı bağlamlarda şekillenmeye devam etmiştir. Bu anlamda Nam June Paik’in ilk dönem
çalışmaları televizyonun belli ideolojik bağlamlarla şekillenmesine yönelik bir eleştiri
getirir. Sonrasında ise taşınabilir video kamera ile bağımsız bir yaratım süreci başlamıştır.
Aslında her yeni teknoloji ardından geleni önceler pozisyondadır. O yüzden bu dönemde
sanat alanındaki elektronik video ve cihazların devreye girmesinin zeminini hazırlayan
fotoğraf, ışık gibi teknolojiler, özellikle László Moholy-Nagy’nin öngörüsü ile sanat
bağlamında tanımlanmıştır. “Belki de, 1920’ler Almanya’sındaki sanat akımı Bauhaus
Okulunun üyesi olan László Moholy-Nagy, video gibi bir aracın gelişimini en iyi gören
sanatçı kuramcı olmuştur” (Turim, 1995, s. 101). Elektronik görüntü sistemini önceleyen
mekanik teknolojiler ile, sanat bağlamında fotoğrafında yaratıcı bir alan açtığı
Fütürizmde ardışık imge, hareket, hız temelli bir anlatım dilinin egemen olduğu, Dada ve
Gerçeküstücülük gibi gelişimlerin de foto-kolaj, fotomontaj tekniklerini geliştirerek
görsel bir algı yarattıkları ve bu algı ile de videonun temel taşlarının yerleştirildiği bir
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keşif söz konusudur. Yeni araçlarla ortaya çıkan görüntü sistemleri sanat alanında
işlenmekte ve geleceğin sanat-teknoloji ilişkilerini belirlemekte etkin bir rol almaktadır.
Bu bağlamda Nagy’nin Fra Kalivoda’ya yazmış olduğu “iç mekan ışık gösterisi”ne dair
mektubu geleceğin sanat-teknoloji birlikteliğinin de bir tür öngörüsüdür:
a) Film, keşfedilmemiş projeksiyon olanaklarıyla, rengiyle, plastik öğeleriyle ve
eşzamanlı gösterimiyle, ya tek bir ekranda yoğunlaşan çok sayıdaki yansıtıcı yoluyla
ya da odanın tüm duvarlarını kaplayan aynı andaki görüntü dizileriyle oluşur.
b) László’nun renk aletinde olduğu gibi renk projektörleriyle üretilmiş şekillerin
birbiri ardısıra yansıtılmış ışıkla yapılan gösterimleri. Bu tip gösterimler, tecrit
edilmiş açık bir ortamda ya da televizyon aracılığıyla çoğaltılmış bir ortamda
olabilir.
c) Tuşları, bir dizi derecelendirilmiş ışık ünitesine bağlı ve belirli maddelerden
yapılmış nesneleri ve yansıtıcıları aydınlatan renkli piyano.
d) Işık Freski, yapılara, binaların bazı bölümlerine ya da tek bir duvar gibi dev
boyuttaki mimari ünitelere, belirli bir plan çerçevesinde ve yapay ışık odaklanması
yoluyla hayat verecektir. (Her olasılığa karşı, tıpkı bugünün kablosuz
düzeneklerinde olduğu gibi, bu ışık fresklerini alması için geleceğin evlerinde özel
bir bölüm ayrılacaktır) (Turim, 1995, s. 101).

Bu öngörüler vasıtasıyla, videonun karakterize olan yapısı ve taşınabilirlik seviyesi ile
demokratik altyapısı oluşmuştur. Ulaşılabilirliğinin arttığı 70’lerde video farklı bakış
açılarının ve uygulamalarının deneysel tavrını sürdürmektedir.
Video Heykel/ Enstalasyon kategorisinde yukarıda değinmiş olduğumuz, Paik’in
taşınabilir video kamerayı alması ile başlayan videonun sanat ortamına adaptasyonu ilkin
televizyon eleştirisi ile oluşmuş ve ilerleyen süreçte bu tanım daha belirgin hale gelmiştir.
Bu çerçeve içerisinde ekranların plastik bir malzeme olarak bir araya geldiği formsal bir
uygulama alanı oluşur. Her ne kadar ekrandaki görüntülerin temsili bir karakteri olsa da
bu durum çoklu düzenleme ile heykelin yapısına yakın durur.

Görsel 30. Marie-Jo Lafontaine, 1986,Çelik Gözyaşları/ Les larmes d'acier. Erişim: 26.11.2016. goo.gl/kcxyEM
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Video heykel uygulamalarında öne çıkan sanatçılar Nam June Paik, Shigeko Kubota ve
Marie Jo LaFontaine gibi sanatçılardır (Görsel 30). Shigeko Kubota’nın ekranları
heykelin geleneksel formları ile inşa edilirken dönemin kavramsal sanat yaklaşımları ile
de bir araya gelerek bu formları içselleştirmektedir.
Video Enstalasyon kavramı ise yapısına fiziksel olarak sadece bakışı değil aynı zamanda
izleyiciyi de hareket anlamında içine dahil eden bir uzamı yaratır. Ekranların
düzenlenmesinde seyir noktamız sadece görüntüler değil aynı zamanda bu düzenleme
içerisindeki konumumuzdur. Çünkü burada ekrandaki görüntü (uzam), beden (alımlayan)
ve gerçek mekan (uzam) birlikteliği bu kavramın genel niteliğini oluşturmaktadır.
Buradaki etkileşim alanı izleyicinin fiziksel olarak gerçek uzam ve görüntü arasında
seyirlik bir gezinme eylemi ile karşılaşmasıdır. İlerleyen bölümlerde bilgisayarın da
devreye girmesi ile farklı etkileşim alanları yaratılacaktır. Bu dönem geleceğin
kurgusunda izleyiciyi de aktifleştirecek ve katılım çerçevesinde durduğu yerin temelini
oluşturacaktır.
…bir sanat eserinden söz ederken iki türlü mekandan söz etmek gerek, ürünün kendi
mekanı ve ürünün içinde bulunduğu mekan olmak üzere… Bu bakış açısı kuşkusuz
video enstalasyon için de geçerlidir. Burada ikinci durum olan, ürünün içinde
bulunduğu mekandan söz etmek istiyoruz. Zira mekan, enstalasyonu oluşturmada
çoğu zaman zorlayıcı, belirleyici ortamdır. Bu durumda mekan, öncelikli olarak
enstalasyonu biçimlendirir, bir parçası ya da kendisi olabilir. Seçilen mekanın
özelliği fikrin atmosferini oluşturur. Şöyle ki, mekanın iç ya da dış, özel ya da
kamusal alan oluşuyla ilgili konumu, tarihi, içinde geçen olaylar, dinsel, askeri ya da
sivil oluşu, dönemi ve teknik özellikleri, eski ya da yeni oluşu, kent içinde ya da
dışında oluşu, yönü, ışığı, yüksekliği gibi çoğaltabileceğimiz tüm özellikler
enstalasyonun belirleyici unsurlardır (Bozkurt, 2005, s. 103).

Videonun mekan ile ilişkisinde ortaya çıkan uzam, görüntünün, biçimin ve kavramın
taşıyıcısı olan yeni bir uzamı tanımlar. Fabrizio Plessi’nin çalışmalarında video
görüntüdeki imgelerin (genellikle su imgesi) belirli bir tarihsel belleği olan mekanlarla
birleşiminde ortaya çıkan video enstalasyonları güçlü ve yeni uzam oluşturmada önemli
örneklerden biridir. Sanatçının “Roma II” adlı video enstalasyonu eski Barok bir yapı
içerisinde 50 adet monitörün dairesel biçimde sıralanışından oluşur (Görsel 31). Her bir
monitörden suyun akışı ardışık bir süre ile görüntülendiğinde sonsuz bir akış ortaya çıkar.
Mekanın geçmiş belleği ile şimdinin elektronik imge belleği uzamsal bir derinlikte
kendine yer edinir. Mekan-monitör, mekan-görüntü, görüntü-nesne ilişkisini etkili bir
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şekilde kullanan sanatçı, enstalasyonlarında vazgeçemediği imge olan “su”yu (Bozkurt,
2012, s. 327), devingen imge olarak güçlü bir kavramsal çerçevede ele alır.
Televizyon eleştirisi ile şekillenen yüzey, zaman içerisinde yüzeyin imge yaratımında
olanak sağladığı kurgu, biçimsel arayışlar, yerleştirmeler, mekan, kavram gibi sanatsal
faaliyetin genişleyen çerçevesinde daha disipliner bir alana doğru kayacaktır. Bu alana
doğru yol alırken özellikle bedenini kullanan vücut sanatçıları ve feminist sanatçılar da
video alanın olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Görsel 31. Fabrizio Plessi, 1988-98, Roma II. Erişim: 30.11.2016. goo.gl/CsTt0C

1960 ve 70’lerin Performans, Happenings ve Body Art eylemlerini kayıt altına almada
kullanılan video “performans videosu” olarak anılmaktadır. Bu noktada “Performans
Videosu” ile “Video Performans”ını iyi ayırt etmek gerekir. Video performansta video
eylemin bir parçası olurken, Performans Videosunda ise eylemin kaydı, belgeseli söz
konusudur. Bu bağlamda videonun bedene yönelmesi aracın sağladığı kayıt olanağının
ötesinde, aracında bu etkinlikte rol alarak bir temsili karaktere bürünmesini
sağlanmaktadır ki, bu da aracın yöneldiği insan bedeninin toplumsal, ruhsal bir takım
konumlarını belirlemede sanatsal bir ifadeyi açığa çıkarır. Bu ifade yönteminde
Krauss’un “Video Aracı Narsisizm Midir?” sorusu önemli bir alanı tanımlamaktadır.
Eş zamanlı kayıt ve görüntünün yansıtılması ve insan ruhunun bir kanal olarak
kullanılması, bütün çalışmalar, insan vücudunu kendi ana malzemesi gibi kullanan
video sanatının varoluşunu çok kısa bir sürede ortaya çıkardı. …Diğer görsel
sanatlara karşın, video, aynı zamanda kayıt eder ve yayınlar. Vücut, bu yüzden bir
parantezin açılan ve kapanan iki ayırıcı arasında merkezlenmiş gibidir. Birincisi
kamera, diğeri bir aynanın dolaysızlığı ile sanatçının görüntüsünü yansıtan
monitördür (Krauss R. , 1995, s. 120).
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Bu sorunun en iyi örnek çözümlemesi Vito Acconci’nin 1973’te gerçekleştirdiği “Air
Time” çalışmasıdır (Görsel 32). Bu çalışmada sanatçı, bir video kamera ve bir ayna
arasında, kendi ve görüntüsü arasında, ben ve sen terimleri ile bir diyalog gerçekleştirir.
Buradaki ayna yansıması sen ve ben diyalogundaki ayrımı alt-üst eder, video kaydı ise
görüntünün ebedileşen şimdiki zamanını alt-üst eder. Videonun gerçek medyumu
psikolojik bir durumdur, bunun terimleri dışsal nesneden dikkatle geri çekilir. …Freud’un
sözcüklerindeki gibi, “cinsel iç güdü (libido) ile nesnelerin kuşatmasından vazgeçmiş ve
nesne-libido’yu, ego-libido’ya dönüştürmüş bir şeyin durumudur”, yani narsisizmin özel
durumudur (Krauss R. , 1995, s. 123). Burada aracın olanağı ikinci dereceden bir öneme
sahip olup, ilk önem psikolojik bir medyum olarak nitelendirilir.

Görsel 32. Vito Acconci, 1973, Yayın Zamanı/ Air Time. Erişim: 01.12.2016. goo.gl/uV5sRq

Video performans olarak tanımlanan alanda Nil Yalter’in 1980 yılında gerçekleştirdiği
“Rituels” adlı çalışması da örneklenebilir (Görsel 33). Sanatçının videoyu, kendi
deyimiyle, “kapıları açtıran psikanalitik bir ayna” olarak görmesi, bu medya aracılığıyla
“kendini gerçekleştirme” olarak tanımlanabilir.
Sanatçı, 1974’ten beri zaman zaman işbirlikleri gerçekleştirdiği video sanatçısı
Nicole Croiset’yle beraber Rituels adli video performansı gerçekleştirir. Paris
Modern Sanatlar Müzesindeki video-performansta, iki sanatçı aynı yerde ancak
birbirinden uzak olan iki farklı alanda kendi kişisel sahnelerini oluşturup, bu
uzaklıktan, aralarındaki izlenilebilir iletişimi videoyla aktarırlar. Çeşitli kökenlerden
– Türk, İskoç, Sibiryalı - bazı ritüeller gerçekleştirirken, kadın ve erkek arasındaki
farkı, monitörlerden izlenebilen görsel bir iletişimle, jestlerle tartışırlar. Sanat
tarihçisi Fabienne Dumont’un da belirttiği gibi, monitörlerden canlı yayında ancak
dolaylı olarak izlediğimiz bu görüntülerin, alışkanlıkların ve steryotiplerin altını
çizmekte, dolayısıyla izleyiciyi duyarlı kılmaktaki rolü oldukça önemlidir (Tezkan,
2009, Erişim: 01.12.2016).
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Görsel 33. Nil Yalter/ Nicole Croiset, Rituels, 1980. Erişim: 01.12.2016. goo.gl/SBSf0A

Video film kategorisinin tanımlanmasında ise kitle iletişim aracı olarak videonun
sinemanın ve televizyonun terminolojisini kullanması, bunlara ait kodlama süreçlerini
kullanması ve bu araçsallığının ötesinde de sanat bağlamında yer edinmesi, kültürel ve
politik bir mantığa bürünmesi ile oluşmaktadır. İlk olarak videonun görüntü yüzeyi (ilk
olarak

vurgulamamızın

nedeni,

şimdiki

gelişmiş

görüntü

teknolojilerinin

çeşitliliğindendir; sayısal görüntü teknolojisi ve bilgisayar tabanlı görüntü teknolojisi,
vb.) televizyon ekranıdır. Filmin görüntü yüzeyi ise dev beyaz perdedir. 1965’te Sony’nin
taşınabilir video kamerayı tüketici elektroniği olarak piyasaya sürmesi ile videonun
bireysel kullanıma açılması video film kavramını geliştirecek bir teknolojik adımdır.
Videonun isteyenin anında sahip olacağı özellik ile daha yaygın kitlesel kullanıma olanak
sağlaması ve sanatçıların kendi bakış açılarını özgürce ifade etmeleri video dilin
oluşumuna hazırlık sağlayacaktır.
Video-film ilişkisinin ortak özelliği bireysel seçicilik, serbest bakış noktası, serbest
kamera hareketleri ve en önemli aşaması olan kurgu sürecinde çözümlenmiş
olmalarıdır. Ancak kurgunun sinema dilinin devamlılık, diyalogların mantıksal
dizgesi gibi kurallarından uzak, sanatçının olabildiğince serbest kaydettiği
görüntünün ritmi, derinlik ve ses boyutunun, rengin bir bütün içinde ele alınışı ve
kurgu ile yeniden sanatçının kendine özgü anlatım diline ulaşıyor olmasıdır
(Bozkurt, 2012, s. 315-316).
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Video alanında çalışmalar veren Gary Hill, “Keçiler ve Koyun” adlı video film çalışması, Matta
İncil’inden bir bölümün işaret dili ile anlatılmasından oluşur (Görsel 34). Siyah fon üzerinde
ellerle anlatılan metinde aynı zamanda bir ses de vardır. Başı sonu olmayan tekrarlı bölümlerden
bir şiir okunur. Sözcükler anlaşılır, fakat tamamen soyut bir şekilde sıralanır.

Görsel 34. Gary Hill, 2001, Keçiler ve Koyun/ Goat and Sheep. Erişim: 02.12.2016. goo.gl/dFzNkx

Bozkurt’un belirttiği gibi, “Hareket eden eller hipnotize edici; ses, Budist bir şarkıyla bir
Gertrude Stein şiirinin tuhaf bir karışımı, monoton bir duayı andırıyor. Bütün bunların
anlamı izleyicinin yorumuna bırakılıyor” (2005, s. 159).
Videonun görüntü üretme aracı olarak sanat alanında televizyon yayını ile eleştirel bir
bakış açısını oluşturması ve sinemanın da kendi dili ile olan ayrımını belirlemesi video
sanatının 1960-1980 dönemi içinde yoğunlukla sorgulanır ve bir disiplin olarak nasıl
değerlendirilmesi gerektiğine dair açılımlar ortaya koyulmaya çalışılır. Bu bağlamda
Emre Zeytinoğlu’nun Edward A. Shanken’in video sanat ve medya mantığı arasındaki
ilişki üzerine, Bertold Brecht’ten yaptığı “bırakın dinleyici dinlediği kadar konuşsun
(burada elbette radyo kastediliyor)…bu onu kendini yalıtmak yerine, bir ilişki içine
sokacaktır” düşüncesinden yola çıkarak yaptığı alıntı önemlidir: “Gerçekten temsil
gücünü büyük şirketlerin medyalarının kontrolünden alıp, onu halka ulaştırmak
şeklindeki Brechtyen (Brechyen’vari) arzu, itici gücü radyo, televizyon ve diğer kitle
iletişim araçlarıyla yapılan sanatsal deneylerden almıştır” (Zeytinoğlu, 2014). Aynı
şekilde sektörel anlamda sinemanın kült değerler yaratarak anlatımsal ve kurmaca dilini
kullanması, eleştirel anlamda videonun belgesel forma doğru yol almasını sağlamıştır.
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Sinema formu, belgesel forma doğru değiştiğinde, sinemanın “kurmaca” yöntemi de
değişmeye başlar ve sanki “kurmaca olmayan”a doğru evriliyormuş gibi görünür.
Bir olasılıkla, sinemanın kurmaca yöntemlerinden uzaklaşmak isteyen sanatçıları,
belgesel formlara yakınlık göstererek bu sorunu çözmeye çalışıyorlar (Zeytinoğlu,
2014).

Mona Hatoum’un 1988’de “Measures of Distance” adlı video çalışması annesinin
Beyrut’tan yazdığı bir mektubun belgesel formatında video’ya aktarılmasından oluşur
(Görsel 35). Video da Hatoum’un annesinin yazmış olduğu Arapça metin video
yüzeyinde, annesinin çıplak bedenini bir perde ya da dikenli tel gibi sarmalar. Kızı ile
kendi cinselliği üzerinde içten bir diyaloğu içeren bu çalışmada, sanatçının annesinin
metni Arapça seslendirmesi ile Hatoum’un bu metni İngilizce olarak seslendirmesi Batılı
izleyici için yabancılaşan bir durum yaratılır. Anne ve kızı arasındaki bu yakınlık, kadın
bedeni üzerindeki tabuları yıkarak dönüştürücü bir güce evrilir.

Görsel 35. Mona Hatoum,1988, Uzaklık Ölçüleri/ Measures of Distance, 1988. Erişim: 08.12.2016. goo.gl/v3mgU1

Videonun bu dönem içinde gelişim çizgisinde video yüzeyinin sanat bağlamında yer
edinmesi farklı uygulamalarla (video heykel, video performans, video enstalasyon, video
film, v.b.) ve farklı bağlamlarla (Krauss’un video olgusunun narsisizm estetiği, özne’nin
kimlik inşası, videonun sinemadan bağımsız anlatım dili ve soyut anlamlandırma dizgesi,
politik ve kültürel ayrımlar, v.b.) şekillenmiş, geleceğin kurgusunda kavramsal durumları
tanımlanmış ve tanımlanmaya da devam edecektir. Bu devamlılıkta videoya
eklemlenecek olan yeni teknikler ve bu tekniklerin sağlamış olduğu olanaklar özneyi ve
izleyiciyi etkileşim anlamında daha çok sarıp sarmalayacak bir yapıya bürünecektir.
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1.1.3. Projeksiyon Yüzeyi

Projeksiyon yüzeyi ışıkla resmetmenin en basit yöntemi olan Camera Obscura’nın,
görüntüyü iğne deliği büyüklüğünde bir delikten geçirerek yansıtmasından oluşmaktaydı.
Bu ilkel yönteme sonrasında mercek ve ayna eklenerek yansıtımı daha iyi duruma
getirilmiştir. Karanlık kutunun yüzey üzerine düşürdüğü görüntü renklerin ve keskinliğin
yanı sıra hareketin ve zamanın akışını anlık bir seyir ile vermektedir. Görüntüler uçucu
niteliktedir, o yüzden kağıt üzerine yansıtılan görüntünün elle çizilmesinin yerine
görüntüyü kaydetmeye yönelik araştırmalara da gidilmiştir. Bu noktadan itibaren
fotoğrafın serüveninde ve sinemanın keşfinde görüntü yüzeyinin ışıklı varlığı, kağıt
üzerine kayıttan sinemanın büyüsünü oluşturan beyaz perdenin yansıtımına kadar ve
oradan elektronik görüntünün mucizevi ekranına doğru geçen süreçte görüntünün
alternatif yüzeyleri belirginleşmiştir. Bu bağlamda projeksiyon yüzeyi, sinemanın dev
ekranından bağımsız ve gelişen teknoloji ile yeni bir alternatif yüzey konumundadır.
Videonun gelişim çizgisi içerisinde elektronik görüntünün çıkış aşamasında ekran tabanı
monitör iken sayısal teknolojinin gelişmesi ile yani bilgisayar teknolojisinin devreye
girmesi ile ekran tabanlı görüntü sistemi monitör yüzeyinin yanı sıra alternatif bir yüzey
olan video projeksiyon yüzeyini de geliştirmiştir. Öncelikle bilgisayarın devreye girmesi
ile geleneksel medyanın uğradığı değişim yepyeni bir dönemin habercisidir. Artık
geleneksel medya ve yeni medya arasında ortaya çıkan farklılıklar süreç içerisinde
teknolojinin gelişim hızına bağlı olarak keskinleşecek ve yeni kuşağın “ekran”ı kültürel
biçimde temsil yüzeyine dönüşecektir. 80’lerde Sony gibi lider firmalar kamera ve kayıt
sistemlerini geliştirmiş, fakat videonun işlenebilirliği 90’lı yıllarda bilgisayara entegre
kayıt ve kurgu programları ile dijital bir düzleme oturmuştur. Bilgisayar yeni kuşağın
temsil yüzeyi olarak videonun da kapsamlı çok disipliner alana yerleşmesini
öncelemektedir. “Yeni ekran, herşeyi kesip kopyalayabilen ve gerektiğinde bütün
işlemleri geri alabilen bir kuşağın kullanımı için geliştirilmiş bir kültürel biçimin temsil
yüzeyidir” (Altunay, 2012, s. 17). Bu bağlamda videonun, video projeksiyonlar ile
mekânsal ve uzamsal alanda sunum olanağı ekran tabanlı enstelasyonların izleyiciyi içine
alan karakterini açığa çıkarmıştır.
Ekran ya da ekranlar…var olan mekan ve zaman içinde yeni zaman ve mekan
boyutları oluştururlar ve ziyaretçilerin bu farklı algısal süreçleri deneyimlemesinde
önemli rol oynarlar. Ekran bu bağlamda diğer tüm plastik malzemelerden işlevsel
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olarak ayrılır. Ekran yüzeyi üzerinde değişen sabit ya da hareketli görüntüler
enstalasyonun yarattığı uzam içinde gezen ziyaretçilere farklı zaman ve mekan
dilimleri arasında geçişleri sağlar. Bu geçişler enstalasyonun ortaya çıkardığı uzamı
ve bu uzamın yarattığı deneyimi destekler (Altunay, 2012, s. 33-34).

Görsel 36. Bill Viola, 1996, Geçit/ The Crossing. Erişim: 17.1.2016. goo.gl/59PiQU

Örneğin Bill Viola’nın “The Crossing” adlı video çalışması, karanlık bir mekanda
konumlandırılmış düz bir platform üzerine video projeksiyon ile yansıtılan bir
yerleştirmedir(Görsel 36). Uzak bir noktadan gelen figür su akışının içinde durur ve diğer
taraftan aynı figür bu kez ateşin içerisinde konumlanır. Her ikisinde de bir süre sonra figür
tekrar uzaklaşır, kaybolur. Bu video bir döngü olarak sürekli tekrarlanır.
The Crossing” karşısında izleyicin karşılaştığı da, geçmeyi arzulayıp geçemediği
limit olgusudur. İzleyici, aynı odada kendisine doğru gelmekte olan figürden,
belirsiz bir sınırla ayrı tutulmuştur. Bu sınır, video ekranının yarattığı ilüzyondur.
Eserin fiziksel sınırı bir yana, içeriği de sınırda olma durumunu sorgulatır. Yavaş
yavaş yanan ve suda eriyen bu figür; bilinmeyen bir sınırın ardındadır. İzleyici,
bilgiye ulaşma arzusunun kısıtlandığını hisseder; açıklayamadıklarını kabul etmek
zorunda bırakılmaktadır (Yılmaz, 2013, s. 8)

Çalışmanın yavaşlatılmış görüntüsü meditatif bir atmosfer sunarken, bu atmosfer artistik
teknolojik deneyimin mekanını ve zamanını izleyicinin deneyimine açar. Bu anlamda
video projeksiyonun görüntü yüzeyi deneyimin ve etkileşimin yüzeyi haline gelir.
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Görsel 37. Bruce Nauman, 1991, Anthro/Socio (Rinde Facing Camera). Erişim: 21.12.2016 . goo.gl/ALbwnP

Bruce Nauman’ın “Anthro/Socio” (Rinde Facing Camera) adlı çalışması mekana dev
boyutta yansıtılmış üç projeksiyon ve altı monitör ekranından oluşmaktadır. İzleyiciyi
tamamen saran bu yerleştirmede Nauman, şan sanatçısı olan Rinde Eckert ile çalışarak
onun yakın plan bağıran ve sürekli aynı cümleleri tekrarlayan yüzünü kayda alır(Görsel
37).
Yerleştirmenin yarattığı fiziksel şiddet sadece seslerden değil, seyirciyi içine
düşüren alan kullanımından da kaynaklanmaktadır. Nauman’ın 1970’lerde
gerçekleştirdiği çalışmalarından yola çıkan yerleştirmedeki mesajlar, sanatçının
kendi sözleriyle “iletişim kurma” üzerine bir denemedir. “Beni besle, bana yardım
et, beni ye” sözleriyle antropoloji ve sosyolojiyi bir araya getiren nakarat insana dair
kaygıları sosyal boyuta çeker ve söz konusu iletişim kurma çabası insanın kendine
ve karşısındakine uyguladığı şiddette beden bulur (Tezkan, 2015, s. 17).

90’larla birlikte artık görüntü yüzeyi teknolojinin verileri ile bilgisayara entegre çeşitli
uygulamalarla yeni bir dönemi sanat bağlamına taşıyacaktır. Bu dönem zaman ve mekan
kavramlarını fiziksel ve sanal olarak tanımlayacak ara yüzlerle şekillenecek olup, yeni
medya sanatının da tanımlanmasına kaynaklık edecektir.
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1.2. YENİ TANIMLARIN ARAYÜZLERİ

Mark Poster’ın etkileşimli, merkezsizleştirilmiş bilgisayar dolayımlı iletişim araçlarının
her yere ve her şeye nüfus eden yapısını “ikinci medya çağı” olarak nitelendirmesi,
teknolojinin sunmuş olduğu yeni olanakların temelinde yer alan iletişim odaklı bir
medyumun varlığı nedeniyledir. Bir aktarım aracı olarak fotoğrafın ya da videonun tekil
yapısı, bilgisayar gibi bir medyumun varlığı ile eşleşerek daha katmanlı algılar ve
sistemler bütününe entegre olacaktır. Bu entegrasyon neticesinde iletişim araçlarındaki
her bir model kültürden politik sisteme, endüstriden sanatsal ifadeye kadar pek çok alanı
kapsayacak bir bilişim çağını modelleyecektir.
Yeni olanakların ortaya çıkardığı sanatsal ifade formları tarihsel süreç içerisinde kendi
belleklerini oluşturmak için yeni tanımlama depolarına ihtiyaç duyacaktır. Burada “ Yeni
Tanımların Arayüzleri” ile ifadelendirilmeye çalışılan aracın bir bağlantı ara yüzü olarak
sanat ile kurduğu ilişkinin yeni medya sanatı tanımını öncelediğine dair bir irdelemedir.
Hülya Toksöz Şahiner (Şahiner H. T., 2012, s. 262), Yeni Medya Sanatı’nın doğasına
dair her girişimin, teknolojik tabanlı aygıtların yarattığı tüm yeni algısal deneyimlerin,
ilişkisellik, açıklık, ulaşılabilirlik ve katılımcılık gibi yeni alımlama modellerini ortaya
koyduğunu belirtir. Bu noktada bilişsel öğrenme kuramının alt çalışma alanlarından biri
olan “Dağıtık Biliş”, tüm yeni alımlama modellerinin araç dolayımı ile zihinsel
kapasitemizde nasıl anlamlı bir algı yarattığı ile ilgilenir.
Öncelikle araç teriminin ne ifade ettiğini kavramamız gerekmektedir. Dağıtılmış
biliş kavramında araçları, iletişim kurmamıza sağlayan ve hayatımızı kolaylaştıran
ürünler olarak geniş bir çerçevede değerlendirmek gereklidir. 21. Yüzyılda zihnimiz
artık araç olarak hemen kendimizin bir uzantısı olmaya başlamış olan dijital
teknolojiyi algılamaktadır. Bu durum dünyayı anlamlandırma sürecinde bize müzik,
video ya da öteki medya dosyalarını tekrar yorumlama becerisi sağlamaktadır
(Reilly, 2010). Gerçek dünyada araçlar, insan yapımı nesneler olurken çevrimiçi
dünyada araçlarımız arayüzler ve sosyal nesneler olabilmektedir (Balaban-Salı,
2012, s. 301).

Bilişim çağının medya ve iletişim teknolojileri bireylerin ve toplumların varoluş
mevcudiyetlerini önemli ölçüde değiştirdikleri gibi bilginin ulaşılabilirliğine ve yapısına
dair de değişiklikler sunmuşlardır. Bu bağlamda bilginin bilgisayar aracılığı ile network
bağlantılardaki konumu onun kolay elde edilir hızıyla eşleşir. Serbest dolaşan
enformasyonun hızını güç olarak tanımlayan Lyotard göre;
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Son yirmi-otuz yıl içerisinde ekonomik güçler çokuluslu şirketler tarafından işleyen
sermaye dolaşımının yeni biçimleri aracılığıyla Devletin konumunu tehlikeye sokma
noktasına ulaşmışlardır. Bu yeni dolaşım biçimleri yatırım kararlarının hiç olmazsa
kısmen millî-devletlerin denetiminin dışına çıktığını imâ etmektedir. Bu tehdit edici
sorun telematik ve bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle birlikte eskisinden daha çok
ortaya çıkmaktadır… Kim bunların gücüne sahip olabilecektir? Hangi kanal ya da
verinin yasak olup olmadığını kim belirleyecek? Devlet mi? Veya devlet sadece
diğerlerinin arasında bir kullanıcı mı olacak? Yeni yasal sorunlar ve bunlarla birlikte
"kim bilecek" meselesi ortaya çıkacak (Lyotard, 1997, s. 22).

Buradan hareketle bu etkileşim çerçevesi içerisinde hızlı enformasyon ve iletişim
teknolojisi kültürlerin birbirleri ile temasına ivme kazandırmıştır. Bu temas ile
melezleşme olgusu daha güncel hale gelmiştir. Fakat sanat alanında kullanılan bu yeni
araçları sadece bu kavramsallaştırılan melezlik cephesinden düşünmek tek bir bakış
açısını doğurur. Çünkü artık sanatçıların da kullanımında olan bu yeni araçların sağlamış
olduğu küresel çapta iletişim, onların konularını belirlemede hatırı sayılır çoklukta bir
alan açmıştır. Neticede kültürel melezlik gibi fiziksel alanların sayısallaştırılmış bir takım
arayüzlerle soyutlaştırıldığı gerçeklik ile şekillenen yaşamlarımızda mekan ve zaman gibi
kavramların

arayüzler olarak soyutlaştığı bir dönem içerisindeyiz. Sanallaştırılmış

alanlarımız kültürel, toplumsal ve sanatsal etkileşim gibi aracın sunmuş olduğu
arayüzlerle şekillenmekte ve kavramsallaşmaktadır. Kültürel arayüzlerin2 dilini yeni
medya objeleri ile ilişkilendiren Alioğluna göre;
Bu dilin oluşmasına katkıda bulunan bu tür formlar, 1990’ların başlarında, aslında
yeni medya objelerinin ilk örneği olarak ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki sinema,
ikincisi basılı kelimeler (printed word media) ve üçüncüsü ise genel amaçlı insanbilgisayar arayüzüdür. Sinema, basılı kelime ve insan-bilgisayar arayüzü: Bu
geleneklerin her biri, bilginin düzenlenmesi, kullanıcıya-tüketiciye sunumu, zaman
ve mekanla ilişkilerinin nasıl olacağı konusunda kendi benzersiz yöntemlerini
geliştirmişlerdir. Başka bir deyişle, kültürel arayüzleri besleyen bilgi örgütlenmesi
için stratejileri ve metaforları depolamışlardır (Alioğlu, 2011, s. 32-33).

Bu etkileşim sanatçıların da ilgi alanlarını dijital düzlemde şekillendirmelerini sağlayarak
hem yeni hem de geleneksel sanat algılarının bütünleştiği genel bir sanat algısı ile
multidisipliner yaklaşımlar olarak melez bir alan yaratmıştır. “Yeni Medya Sanatı” olarak
2

Alioğlu’nun dijital formda kodlanmış kültürle yüz yüze kalınarak oluşan kültürel arayüzlerin bilgisayarın
sunduğu ve izin verdiği kültürel veriyle etkileşime girme yollarından bahseder ve kültürel arayüzleri şöyle
tanımlar: “Kültürel arayüzler Web siteleri, multimedya ansiklopedileri, çevrimiçi müzeler ve sergiler,
bilgisayar oyunları ve diğer yeni medya kültür objeleri tarafından kullanılan arayüzleri içermektedir”
(Alioğlu, 2011)
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tanımlanan bu alanda, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanat alanında şekillendiği iç
içe geçmiş farklı disiplinleri görmek yeni tanımların oluşturulacağı arayüz bağlamları
karmaşık bir bütün olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden çoklu medya çeşitliliği
tanımların da kaygan zeminini oluşturacaktır.

1.2.1. Yeni Medya Sanatı ve Melez Yapılar

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca toplumsal varoluşunun ve kendi varoluşunun iletişimsel
çerçevesinde araçlar geliştirmiştir. Fakat toplumsal varlığının en çok duyumsandığı kitle
iletişim araçlarının keşfiyle beraber konumları ve varlıkları köklü bir dönüşüm içerisine
girmiştir. Bu dönüşümle beraber her keşif yeni görme ve algılama biçimlerini
şekillendirmekle birlikte medyanın tarihsel süreçteki dönüşümünü ve gelişimini de gözler
önüne sermektedir. Gutenberg devriminde matbaanın icadı ile başlayan kitlesel üretimden
bugünün bilişim teknolojilerine kadar geçen tarihsel süreçte en belirgin etki iletişim
alanının devasa gelişiminde gözlenmiştir. Bu gelişim tüm sistemleri düzenleyecek bir güç
olarak şekillenecektir. O yüzden medyanın tarihsel gelişimi büyük bir önem arz
etmektedir.
Görsel-işitsel medyayı kullanan kitle iletişimi, genel olarak, bir 20. yüzyıl fenomeni
olarak bilinmektedir. Aslında medyanın bu çağdaş formları karmaşık bir tarihsel
sürecin ürünüdür; kitlesel izleyiciyi olanaklı kılan ve 19. yüzyıl ortalarına kadar
tamamlanan tasarım biçimleri, dağıtım yöntemleri ve endüstriyel teknolojilerin bir
sonucudurlar. Hatta bu noktada daha da ileriye gidilebilir. Gören makineler, tablolar,
ışık oyunlarıyla sergilenen büyük tablolar (diyaroma), fotoğraf, sinema ve günümüz
dünyasının dijital medyasının yolunu açmıştır (Alioğlu, 2011, s. 67).

Yeni olarak nitelendirilen çağdaş dönemin medyası, yani “Yeni Medya” kökeni yüzyıllar
önce ortaya çıkan camera obsruca’ya oradan süreç içerisinde şekillenen fotoğraf, sinema
ve elektronik medyaya (televizyon, video kamera) kadar dayandırılabilir. Bu dayanak
noktasındaki belirlenim medyanın yapısına içkin olan iletişimin değişen yapısına ve süreç
içerisinde ne tür dönüşümlere ve kavramsal altyapı oluşturduğuna dairdir.
Yeni medyanın en belirgin aracı bilgisayardır. Bu medyumun keşfiyle birlikte koca bir
dünya algısının iletişimsel çerçevesindeki karmaşık yapısı her yönüyle tüm alanların ilgi
odağı olmuş ve süreç içerisinde bu araca entegre sistemlerin gelişmesi ile birlikte yüzyılın
en hızlı teknolojik devrimi gerçekleşmiştir. Bu bağlamda yeni medya, bilgisayar
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teknolojisine bağlı iletişim, bilgi, programlama ve kod gibi tekniklerin kullanıldığı bir
mecradır. Bu mecrayı kaçınılmaz olarak ilgi odağı yapan alanlardan biride sanat alanıdır.
Yeni medya tanımında “yeni” olanın varlığına dair akışkan ve kaygan zemin, tanımın
olası yokluğuna işaret etmektedir. Özellikle son on yıl içerisinde teknoloji alanında
sürekli gelişen yeni araçlar ve uygulamaların piyasadaki hızlı sürümleri bu “olası
yokluğu” her seferinde yinelemektedir. O yüzden Adorno’nun “yeni” tanımını meta
toplumu ile ilişkilendirmesi önemli bir husustur. Fakat bu ilişkilendirmede eleştirel aklın
varlığını küçümsememek gerekir. Bürger’e göre (Bürger, 2009, s. 123), Adorno yeni’yi
tarihselleştirmeye girişmediğinden dolayı onu meta toplumundan çıkarsamaya çalışır ve
sanat alanında yeni olarak nitelendirdiği şey, meta toplumuna hakim olan şeyin zorunlu
bir sureti olur. Böylece, meta toplumu ancak üretilen mallar satıldığı takdirde var
olabileceği için, alıcıları daima, ürünlerin yeniliğiyle cezbetmek gerekir. Bu bağlamda
yeni medya sanatı ile ilgilenen sanatçıların günümüz teknolojilerinin sürekli kendini
yenileyen, güncelleyen yapısı içerisinde kendilerini ve çalışmalarını var etme konusunda
eleştirel aklın yapıcılığını etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Çünkü
Alioğlu’nun da belirttiği gibi;
1990’ların sonlarından itibaren yeni medya alanı bir yanıyla olgunlaşmaya
başlamışken, diğer yandan giderek varlığını tehdit edecek belirtiler göstermeye
başlamıştır. Çünkü bu alan, derin kuramsal, ideolojik ya da estetik sorunları ele
almaktan çok giderek sanatçıların en son bilgisayar teknolojilerini fetişleştirmek için
bir araya geldikleri, tıpkı yerel bir fotoğraf tutkunları kulübü gibi, bir gettoya
dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır (Alioğlu, 2011, s. 65).

Yeni medya araçları bilgisayarın devreye girmesi ile dijital düzlemde verilerin
sayısallaşarak işlenmesi, depolanması ve dağıtımının yapılması ile şekillenen entegre
sistemlerin tümünü kapsamaktadır. Yeni görüntü sistemleri (dijital fotoğraf ve video
kameralar, yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazları, DVD oynatıcılar, v.b.), yeni
depolama aygıtları (CD, MP3 çalar, USB ya da internet üzerinde veri saklama
programları, v.b.), yeni ses sistemleri (yüksek kalite stereo mikrofon, 3D ses sistemleri,
ses programlama, v.b.), PC ve dizüstü bilgisayarlar yeni teknolojinin durmadan gelişen
araçlarıdır. Bunun yanı sıra bilim alanında gelişmeler de yeni medya sanatına sirayet eden
çoklu alan kapsamına yerleşmiştir. Ebru Yetişkin, bugün Medya Sanatının dijital
ortamlardan taştığını ve giderek farklı disiplinlere yayılarak çeşitlendiğini dile getirir ve
geleceğin sanat dallarını oluşturan medya sanatlarının bugün moleküler biyoloji ve
genetik, nanoteknoloji, bilişim, robotik, jeoloji, kimya, arkeoloji, mekatronik, mimarlık,
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finans ve ekonomi, malzeme bilimleri, sosyoloji ve siyaset çalışmaları gibi disiplinlerle
iç içe geçmiş durumda olduğunu dile getirir (Yetişkin, 2016). Bu bağlamda yeni medya
çağdaş sanatın içinde yer alan çok disiplinli melez bir yapıyı temsil eder. Bu yapının
içerisinde yeni teknolojik araçların oluşturduğu alımlama biçimleri önemlidir. Sanat
alanında bu alımlama biçimleri etkileşim, bağlantılılık, katılım gibi modellerle şekillenir.
Bu modellere şekil veren ise ağ sisteminin bilgisayara bağlanması ile oluşan iletişim
şekilleri ve programlama sistemleridir. Bu sistemler dolayımıyla, “manipüle edilmiş
melez türdeki sanatsal çalışmalar çeşitli devinim içeren ortamlar yoluyla izleyici ile
karşılaşmaktadır” (Şengül, 2013, s. 255). Dolayım ile şekillenen sanatsal formlar ve
ortamlar etkileşim ile birlikte yeni deneyim olanaklarını meydana getirmektedir.
Yeni medya araçlarının asıl gelişimini sağlayan teknolojiler ve teoriler, bu araçları
sanatsal ve toplumsal pratikler için bir araya getiren uygulamalara dayanır. Bu
uygulamalar, yaygınlık, medyalararasılık, çoklu ortamlar ve melez yapı anlayışlarını
içermektedir. Bir bakıma yeni medya uygulamaları ve söylemleri kendine özgü bir
malzeme dili yaratır (Şahiner R. , 2015, s. 117).

Tomlinson, “medya ve iletişim teknolojileriyle olan rutin etkileşimimiz “fenomenal
dünyalarımızı” tam olarak nasıl değiştirmektedir?” sorusunun yanıtını, dolayım ile zaman
ve mekanın birbirine bağlanmasında arar (Tomlinson, 2013, s. 220). Bu arayış içerisinde
deneyimlenen şey, zaman ve mekanın iletişim araçları vasıtasıyla fiziksel mevcudiyeti
indirgeyerek sanal bir uzam ve zaman algısı yaratmasıdır. Yeni medya sanatı
uygulamalarında bu dolayımlanmış deneyim çeşitleri yaratıcı bir alan olarak varlık
göstermektedir. Bu uzam ve zaman algısı içerisinde yoğunlaşan iletişim ve etkileşim
alanları kitlelerin yaşam modellerini şekillendirerek melez kültürü doğurduğu gibi, aynı
zamanda sanat bağlamının önemli konularından biri haline gelmiştir. Kültür kuramcıları
tarafından farklı irdeleme sekansları olan melezlik, tabiatında tüm kültürlerin özünde
olagelmiş bir mefhumdur. Werbner’in “ organik bilinçsiz melezlik” adını verdiği şey;
“kültürler, sınırlılık illüzyonuna rağmen, diğer kültürlerden düşünmeden alınan, onları
taklit ederek temellük edilen öğeler, değiş tokuşlar ve buluşlarla evrilirler” (Tomlinson,
2013, s. 211). Fakat burada melezlik mefhumunun güncelliğini bir takım hegemonya
sistemleri ile düşünmek gerekecektir. Çünkü özünde kültürü melez bir formülasyon
olarak ele alan Werbner, organiklik ile bir başka kültüre yarar sağlayacak bir
kombinasyondan bahseder. Küreselleşme gibi kapital sermayenin kol gezdiği günümüzde
“yarar sağlayacak” konumda olan sermaye güçleri olacaktır. Neticede teknolojinin
sağlamış olduğu bilgi ve iletişim ortamını iyi çözümlemek gerekecektir. Aijaz Ahmad
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melezliği kitle iletişim aracının sermaye güçleri tarafından yönetildiğine dair sorusu
çarpıcıdır. Küresel bir bilişim rejiminin inşa edilmekte olduğu şüphesiz doğrudur der ve
hemen arkasından şu soruyu yöneltir: “Ancak bu süreci küreselleşmiş bir melezlik olarak
göklere çıkarmak ya da emperyalist ideolojinin birörnek yapılarının, kürenin her yerine
dağılmış uzaktaki evlere izinsiz girmesi olarak kavramlaştırmak zorunda mıyız?”
(Tomlinson, 2013, s. 212). Bu kavramsallaştırma ile melezliğin kültürel ve toplumsal,
politik ve sanatsal alanda ne tür açılımlara yol açtığı ve küresel çapta bu durumun tüm
alanlara sızan yapısının güncel bir takım temaları oluşturmada nasıl öncelendiğine dair
kurgu önemlidir. Sanat alanında özellikle yeni dönemin konuları bu kavramsallaştırma
çerçevesinde politik bir duruşu sergilerken, aynı şekilde topluma yön veren kitle iletişim
araçlarının sanat alanında kullanımı ve bu teknoloji alt yapılı yeni araçların sağladığı
çoklu ortam melezlikleri ile bütünleşmektedir.
Bu noktada yeni medya nesnelerinin sağlamış olduğu dolayım etki alanlarımızı
genişleterek hem çok disiplinli melez formların inşasını hem de sağladığı iletişim formları
ile de kültürel ve toplumsal varlığımızın yeniden inşasını gündeme getirmiştir. Sanat
bağlamında çoklu medya ile oluşan melez formları yine yeni medyanın sağlamış olduğu
kültürel arayüz tanımı içerisinde şekillenen verilerle düşünmek gerekir. Şahiner,
Manovich’in yeni medyanın dilini tanımlarken teknoloji ve ticari açıdan olduğu kadar
sanatla ilişkisi açısından “Yeni Medya” ve Yeni Medya Sanatı” arasında bir ayrım
yapmayı kesin olarak reddettiği vurgusu üzerinde özellikle durur (Şahiner R. , 2016, s.
278). Manovich yeni medyanın gelişim çizgisini fotoğrafın keşfine kadar dayandırır ve
bu süreç içerisinde görüntü, hareketli görüntü, ses, metin gibi öğelerin farklı formlarla
şekillenip bugüne nasıl aktarıldığını, sayısallaştırılarak bilgisayarın belleğinde nasıl
formatlandığını ve dataya çevrilerek tüm bu sürecin yeni formu olan yeni medyaya nasıl
dönüştüğünün altını çizer. Eski medya burada sayısal temsille bilgisayara entegre olarak
geliştirilen dijital tabanlı yeni medyaya dönüşür. Bu dönüşüme ivme veren en büyük
gelişme ağ teknolojisinin oluşması ve yarattığı etki alanında benzersiz bir paylaşım ve
iletişim alanı oluşturmasıdır. Bu alan içerisinde yeni medya nesneleri tarafından
oluşturulan arayüzler, kitlelerle teması neticesinde ortaya çıkan “kültürel arayüzler”
olarak tanımlanmakla birlikte, bu tanım, Robertson’un “Küresel Teklik” kavramının
sunduğu “küresel insan durumun”a bir işarettir.
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Küresel teklik daha çok, insanların farklı yaşam düzeylerinin birbirleriyle konuşur
hale geldiği karmaşık bir toplumsal ve fenomenolojik durumdur, “küresel insan
durumudur.” Robertson’un belirlediği dört farklı yaşam düzeyi vardır: Birey olarak
insan, ulusal toplumlar, “toplumlardan oluşan dünya sistemi” ve “insanlık”ın her
şeyi saran kolektivitesi. Robertson için küreselleşme bu düzeyler arasındaki giderek
artan etkileşimdir (Tomlinson, 2013, s. 25)

Bu etkileşimi sağlayan ağ sistemi, sanatçılara da yeni olanaklar sunarak yeni medyanın
etkileşimli melez formlarını yaratmasında etkili yöntemler sunmuştur. Ekran üzerinde
programlama sistemleri ve bilgi işleme teknikleri ile oluşan olanaklar şimdiye kadar
değinmiş olduğumuz etkileşim, paylaşım, mekan-zaman sıkışması, mevcudiyet gibi
kavramların eşliğinde bizi gerçeklik ve sanallık kavramlarına götürür.
Yeni medya nesneleri ile yaratıcı eylemi şekillendiren algı, bedenin sınırlarını da
belirlerken, gerçeklik ve sanallığın iç içe geçtiği melez bir düşünce pratiğini de oluşturur.
Eylemler, araçlar, algılar, bilinç ve beden bu düşünce pratiğinde ortaklaşarak imge
dünyaları kurarlar. Günümüzün görsel kültürü, yeni dijital teknolojiler ile imgelerin
şimdiye kadar görülmemiş çokluğunu oluşturmaktadır. “1960’lardan 1980’lere dek
fotoğraf, video, film ve çok az bilinen medya sanatı tarihi yanında, günümüz medya
sanatçıları dijital alanlarda geniş bir yelpazede; net art, etkileşim ve telematik art’ı
kapsayacak şekilde çalışmaktadır” (Alioğlu, 2011, s. 66-67). 1990’larda tanım olarak
daha yerleşik olmaya başlayan “Yeni Medya Sanatı” günümüz imge dünyalarını
şekillendirmede farklı kavramsal yaklaşımları ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Yeni olanakların ışık yüzeylerinde tarihsel sürecin özellikle 1920’ler avangard sanatın
tutumlarının ve yapısının bugünün medyalarına sirayet eden içsel ve dışsal yapısının
oluşturduğu önemin altını çizmek gerekir. Nazan Alioğlu’na göre bu durumun önemi
şöyle özetlenir:
Kuşkusuz ki, 20. yy sanatçılarının medya ile olan ilişkilerini çözümlemek adına
kritik bir tarih olan 1920’ lere değinilmesi gerekir. 1920’ ler (daha kesin olarak 19151928 yılları arası) diğer dönemlerle karşılaştırıldığı zaman yeni medyayla ilgili en
önemli dönemdir. Bu dönemde avangarde sanatçı ve tasarımcılar bugün hala
kullandığımız yeni bir dizi görsel ve mekânsal dil ve iletişim teknikleri icat
etmişlerdir. 1920’ lerde yeni medya ile iletişim teknikleri yeni bir statü kazanmıştır.
Daha sonra avangarde bakış açısı bilgisayarda maddileştirilmiştir. Geliştirilen bütün
stratejiler (yapısalcı tasarım, yeni tipografi, avangarde sinematografi, kurgu,
fotomontaj vs.) günümüzde post-endüstriyel toplumun ana gidişatını
belirlemektedir. Örneğin, bir avangarde stratejisi ya da tekniği olan kolaj, kesyapıştır komutu olarak yeniden gündeme oturmuştur. Bu komut, aynı zamnda,
herhangi bir bilgisayar versisi üzerinde uygulanabilecek en temel işlemdir (Alioğlu,
2011, s. 96).
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1920’lerin etkisi ile birlikte 1960’ların sanatsal tutumları da, Alioğlu’nun belirttiği gibi
yeni medya genlerinin bir çoğunu içinde barındırmaktaydı. 1980’lerin teknoloji sanat ve
bilgisayar aracılı sanat uygulamalarında geliştirilen fikirler, 1960’ların yeni sanatında
(happening’ler, performanslar, enstalasyonlar) zaten bulunmaktaydı. Buna istinaden,
izleyicinin aktif katılımı, sanat eserinin kalıcı ve sabit olmaktan çok, geçici olması, sanat
eserinin açık olması bu dönemin sanatının özellikleriydi (2011, s. 97).
Bu çalışmanın devamında yeni medya sanatının “ekran” tabanlı manipülatif eylemini tüm
bu tartışmalar eşliğinde networklerin sağlamış olduğu iletişim ve programlama sistemleri
ve yol açtığı yeni gerçeklik alanları ile oluşturulan ve etkileşimli bir yüzey olan video
alanlar üzerinden örneklenmeye çalışılacaktır.

1.2.1.1.Melez Yapıların İnşasında Network Bağlantılar

Kökleri çok eskilere dayanan medyanın özellikle son yirmi yıl içerisinde teknolojik
yeniliklere ve buna bağlı olarak da iletişim alanındaki devasa gelişimlere paralel olarak
hız kazanan yapısı yeni medyaya evrilme sürecini gözler önüne serer. Toksöz Şahiner’e
göre, bu süreç içerisinde İnternetin yaygınlaşması göz önüne alındığında, belki de çağdaş
sanat ortamının söylemlerine koşut olarak ‘etkileşim’, ‘katılım’, ‘programlama’ ve ‘ağlar’
gibi dijital kültüre uygun anahtar terimlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur (Şahiner,
2012, s. 259). Bu bağlamda yeni medya ekranının networklerle şekillenen biçimi kullanıcı
ara yüzleri ile temellenir.
Kullanıcı ara yüzleri, bilgisayar tabanlı elektronik ya da mekanik cihazların insan
bedeni ile yönlendirilebilmesini sağlayan görsel iletişim yöntemlerinin genel adıdır.
Ara yüzün temel işlevleri, teknolojik cihazların insan bedenine uyum sağlayabilecek
görsel bilgilerin oluşturulması, işlevsel bilgilerin görsel ifadelere dönüştürülmesi ve
bu görsel kodlar ışığında insan-makine ilişkisinin sürdürülebilir bir hale sokulması
olarak özetlenebilir. Ara yüzlerin kullanım alanları ise ekranlardır. Bu ekranlar insan
bedeninin işlevsel özellikleri ile beraber çalışır. Tıpkı öncül diğer görsel iletişim
sistemleri gibi, ara yüzler de insan bedeninin bir uzantısı gibi işlev görür” (Altunay,
2012, s. 40).

Ara yüzlerin sunmuş olduğu eş zamanlı iletişim; etkileşim, katılım, dağıtım gibi olanaklar
yeni ekranı şekillendirmektedir. Dolayısıyla “Bilişim Çağı”nın aracı olan bilgisayar ve ağ
sistemi entegrasyonu sosyoloji, felsefe, bilim gibi sistemleri etkileyerek teorilerin
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tartışmalı ana ekseni halini alır. Çünkü bu eksen içinde bireyler, toplumlar ve yaşantılar
önemli bir şekilde değişim geçirmektedirler. Bu değişimin olumlu ve olumsuz etkileri
kaçınılmaz olarak düşünürlerin süzgecinden geçerek ana akım teorilerin ve buna bağlı
olarak da sanatın kulvarın da yer alacaktır. Buradaki önemli husus gerçeğin parçalanarak
sanal düzlemde etkin rol oynayan iletişimin varlığının yaşantılara nüfus eden yapısının
geçirdiği başkalaşımdır. Sosyolojik bağlamda Giddens’ın örgütler ve ağlar ile insan
topluluklarının günümüz esnek yapıları ile olan ilişkilerini irdelemesi şöyledir:
Günümüzdeki grup ilişkilerinin çoğu, sürekli bir gelişim halindeki İnternet ya da
diğer iletişim biçimleri yoluyla yaratılmaktadır. Gezegenin herhangi bir noktasında
bulunan benzer düşünceli insanlarla bağlantı kurmak gitgide kolaylaşmakta ve bu
durum üyeleri birbiriyle asla yüz yüze gelmeyecek coğrafi açıdan dağınık grupları
ortaya çıkarmaktadır. Peki bu eğilimler toplumsal ilişkilerin niteliğini nasıl
etkileyecektir? İnsanlık tarihinin neredeyse tamamı boyunca insanların çoğu sadece
en yakınındakilere etkileşime girmiştir. İnsanların birbirlerini çok az tanıdıkları
büyük ve anonim bürokrasilerin ortaya çıkmasını sağlayan Sanayi Devrimi,
toplumsal etkileşimin doğasını değiştirmiştir. Bugünse, bilgi devrimi insan
etkileşimini değiştirmektedir. Yarının grupları ve örgütleri yeni bir iletişim ve
toplumsal yakınlıklarının ortaya çıkmasını sağlayabilirler ya da tecriti ve toplumsal
mesafeyi arttırabilirler (Giddens, 2012, s. 725).

Giddens’ın belirttiği üzere yeni iletişim formu olumsal cephede toplulukları ya
yakınlaştıracak ya da olumsuz cephede birbirleri ile olan mesafeleri arttıracaktır. Yeni
iletişim ve bilgi ortamının sağladığı yakınlığı değerlendiren bazı kültür kuramcılarına
göre ise melezleşme kavramı önceki bölümlerde de üzerine değinmiş olduğumuz gibi
farklı bakış açıları ile şekillenir. Küreselleşme kavramı içindeki bu melez kültürü sanat
bağlamında konu olarak içselleştiren ve kullandığı medya ile de yerleştirmelerine melez
bir bütünlük sağlayan Kutluğ Ataman çağdaş sanat içerisinde bu yeni medya dilini
kullanan dikkat çekici bir figürdür.
Kutluğ Ataman’ın videoları hem içerikleri hem de ekranların boşlukta duruşları, yatay ya
da dikey konumlanışları, boyutları gibi mekân içerisinde düzenleme şekli bakımından
güçlü bir kurgu sunar. Merkezinde bireylerin yer aldığı bu kurgu içerisinde kimliklerin
toplumsal yapıda nasıl şekillendiği ve bu yapı içerisinde kimliklerin nasıl askıda kaldığına
dair bir söylem geliştiren sanatçı, çalışmalarında Doğu-Batı, gelenek-modernite, yerelküresel gibi ikilikler ile melez bir kimlik inşasına girişir. Çalıkoğlu, Kutluğ Ataman’ın
çalışmalarıyla ilgili şu yorumu yapar:
Çalıkoğlu, Kutluğ Ataman’ın çalışmalarında gerçek ile kurgunun, dolayısıyla roller
ve anlatının sürekli olarak yer değiştirdiğini vurguluyor. Sanatçının gerçeğin inşa
edilen bir bilgi olduğu, görsel dünyanın her türlü araçla manipüle edilmeye açık bir
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iktidar oluşturduğu görüşüyle, ekranda görünmeyen kişi olarak kahramanlarına
verdiği güvenle aynı zamanda onların kendilerini tekrar tekrar oluşturmaları için bir
zemin sunduğunu belirtiyor (İstanbul Modern, t.y.).

2009 yılında başladığı Mezopotamya Dramaturjileri serisinde “Kubbe” adlı çalışmasında
da gerçekliği sosyal, politik, kültürel ve küresel yaklaşımlarla çok yönlü bir şekilde ele
almaktadır (Görsel 38). Sanatçının bu çalışması içeriğinde kurgulanan melez kimlik
inşası ile biçimsel olarak ortaya çıkan melez yapısı güçlü bir vurgu oluşturur. Doğu’nun
ve Roma’nın önemli bir mimari yapısı olan kubbeden yola çıkarak tavana yerleştirdiği
ekran üzerinden izleyiciyi yatar pozisyonda izlettiği video görüntüde, Özgen Yıldırım
şunu ifade eder:
Ataman, bir grup genci uçar pozisyonda göstermekte bu gençler modern batılı
formda pozlar vermektedir. Ancak bu gençlerin tüm bu çabaları onların Doğulu Türk
genci olduğu gerçeğini gizleyememektedir. Bir tanesi elinde tespih ile poz verirken
diğeri kumaş pantolonun altında çıplak ayaklarıyla poz vermektedir (Yıldırım,
2011).

Görsel 38. Kutluğ Ataman, 2009, Mezopotamya Dramaturjileri, Kubbe / Mesopotamian Dramaturgies, Dome.
Erişim: 18.03.2016. goo.gl/A2O9bn

Ataman’ın kurduğu bu zemin üzerinde gerçeklik, Doğu-Batı sentezinde kurgulanan
yapay bir gerçekliktir. İzleyiciyi düzenlediği bu mekânlarda gezdirirken gerçeklik
algımızı kültürel bir deformasyon ile bozar. Ağ içerisindeki bireyler etkileşime geçtikleri
kültürlerle birlikte bireysel duruşlarını sergilerlerken gerçekte angaje oldukları sanal
kimliklerin ifşasındadırlar.
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Bilişim çağının yeni toplumu şekillendirmesi ile enformasyon toplumu oluşmuş ve
küresel çapta büyük değişimler meydana gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin getirmiş
olduğu yeni yapılanmalar fotoğraf, sinema, resim, heykel gibi geleneksel formların
dönüşümünü sağlarken aynı zaman da yeni yaratım olanakları da sağlamıştır. Bu
olanakların sunulduğu ortam sanal bir mekân yaratır ve “ Dijital dünyalar, imgelerin insan
etkinliğinin her alanına dâhil edilmesiyle yakından ilgilidirler ve bu yüzden imgelerin
nasıl düşündüklerini anlamanın öneminin altını çizerler” (Burnett, 2012, s. 73).
Burada özne/nesne ilişkisine dair makinelerin ve teknolojik aygıtların sunmuş olduğu
olanakta her ne kadar dijital yaratımların bir takım gerçek verilerle eşleştiği ya da bir
araya geldiği bir durumun tahayyülü olsa da özellikle net sanatı dediğimiz alan sanal bir
ortamda var olur.
Dijital sanatın pek çok formunun kökenleri geleneksel araçlarken, net sanatı
bilgisayar ağıyla bağlı ortamda doğmuştur ve yalnızca orada vardır. Metne dayalı
sanat eserleri internetin ilk günlerinden beri yaratılmıştır; ne var ki, net sanatının
gerçekten bir küresel sanat formunu alması ancak 1990’ların ortalarında, Mosaic
(1993), Netscape Navigator (1994) ve Internet Explorer (1995) gibi grafik
tarayıcıların yaygınlaşmasıyla mümkün olmuştur. Bu tip sanatı kuşatan terimler hala
geliştirilme sürecindedir ve net sanatına aynı zamanda intenet sanatı, ağ bağlantılı
sanat, web sanatı da denmektedir. Net sanatının pek çok türü vardır: metne dayalı
eserler; siyasal motivasyonla internet aktivizmi; tarayıcı sanatı; fotoğraflar, çizimler
ve dijital görüntülerin dahil olduğu resim siteleri; performans; video ve müzik
eserleri; gözetlemeye dayalı akıp giden video çalışmaları; daha yakın zamanda da,
cep telefonları, mobil bilgisayar sistemleri ve Global Positioning Systems (GPS)
kullanılarak yaratılmış çalışmalar (Wands, 2006, s. 184).

Genel olarak İnterneti bir araç olarak kullanan ağ sanatı, yeni medya sanat
yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşımda yine temel dayanak noktası etkileşimdir. Web
sitelerinde, online yazılımlarda, İnternet odaklı enstalasyonlarda, online ses ve video
düzenlemelerinde, tarayıcı uygulamalarında biçimlenen ağ sanatı, yeni medya
uygulamalarının etkileşimli ağ sistemidir. Bu alanda üretilen çalışmalar her an her yerde
ulaşılabilirliği, paylaşılabilirliği, bazen izleyicilerin aktif katılımı ile değiştirilebilirliği ve
son olarak da sonsuza kadar saklanabilir yapısı ile önemli bir konum halini almıştır. Bu
noktada networklerin sadece iletişim alanı olarak yol açtığı bir kültür değil aynı zamanda
bir araç olarak da sanat bağlamındaki yeri çarpıcıdır. Bu çalışmanın temelinde yer alan
video alanlarında bu mecrada yer aldığını ve bu tür networkler aracılığı ile de varlık
gösterdiğini ve çağdaş sanat bağlamında özellikle yeni medya sanatının geniş
yelpazesinde yeri olan bu alanda da etkin olduğunu belirtmek gerekir. “İnternette video-
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tabanlı etkileşim, performansa dayalı çalışmaların ve diğer etkileşimli internet video
eserlerinin getirdiği video konferans düzenleme yazılımı MBONE ve CUseeMe’yle
başlamıştı” (Wands, 2006, s. 185). Günümüzde ise sayısız yazılım ile videonun etkileşimi
sınırsız formlara bürünebilmektedir. Net sanatının çeşitli formlarından biri olan ağ
bağlantılı video ve video yerleştirmeler sanatçılara yaratıcı deneysel bir alan açmıştır.
1980 yılında, Kit Galloway ve Sherrie Rabinowitz’in ortak çalışması olan “Hole-inSpace” (Görsel 39), sanatçılar tarafından, “halkı tele-varlığın ve uzaktan video ve ses
iletişimin sağlanmasının farkında olmaya yönlendiren bir kamu iletişimi heykeli”
(Wands, 2006, s. 186) olarak tanımlanır.

Görsel 39. Galloway, Kit; Rabinowitz, Sherrie, 1980, Mekandaki Delik /Hole in Space.
Erişim: 19.01.2017. goo.gl/xgOm

Bu öncü çalışma, New York ve Los Angeles’ta yaşayan insanları uydu aracılığı ile yüksek
kalite video ve seslerden yararlanarak birbirleri ile iletişime geçmeyi sağlıyordu ve ileride
net sanatının nasıl şekilleneceğine dair bir ön seziyi de önceliyordu. Uydu aracılığıyla
gerçekleştirilen bu video yayının gerçek zamanda mesafeler arası bir eşzamanlılık
yaratıyor olması geleceğin iletişim teknolojisine yansıyan bir tür görüsüdür. Tıpkı
Lumiere Kardeşlerin sinematografiyi halka sunmasındaki heyecan dalgasının arkasında
gelişmekte olan elektronik görüntünün öncelenmesi gibi.
“Tv Ekranı, Bir Gece” isimli www.ljudmila.org/~woelle/lajka/war/ web adresindeki
çalışma, net sanatı bağlamında önemli bir örnektir. 24 Mart 1999’da Nato’nun
Yugoslavya’yı ilk bombaladığı gecenin birçok Avrupa ülkesindeki televizyon
ekranlarından alınan görüntülerin bu siteye yüklenmesiyle oluşan bu çalışma, düzenli bir
şekilde güncellenerek ağ bağlantısındaki izleyiciye sunulmuştur. ABD başkanı Bill
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Clinton, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević, ekranlarda yer alan
bombardıman görüntüleri, savaş filmleri ve porno filmler gibi görüntülerin birlikte yer
aldığı bu web sayfasında politik ve sanatsal ifadenin yeni yaklaşımını görülür (Görsel 40).

Görsel 40. tv ekranı, bir gece/ tv screen, night one, screenshot. Erişim: 22.01.2017. goo.gl/xBW9Ir

Görsel 41. Tony Oursler, Constance DeJong ve Stephen Vitiello, 1995, Fantastik Oyuncular/
Fantastic Players. Erişim: 23.01.2017 http://awp.diaart.org/fp/fprayer2.html

1995’te Tony Oursler, Constance DeJong ve Stephen Vitiello tarafından “Fantastic
Players” adında bir ağ oluşturulur (Görsel 41). Bu ağ içerisinde iletişimin doğrudan
anlatısı yerini online bir gezinti ile sonsuz kaybolmuş diyaloga bırakır.
New York’taki Dia Merkezi, Web için sanatçı birliğinin devam etmekte olan bir
projesinin sponsorluğunu üstlenir. İlk olarak, 1995 yılında, yazar Constance

DeJong, video sanatçısı Tony Oursler ve müzisyen Stephen Vitiello
işbirliğindeki Amerikalı ekibin kurduğu Fantastic Players, gizemli bir ses
huzurlarını kaçırana kadar yer ve zamanlarının farkında olmayan Arcadia
sakinlerinin hayal ettiği bir yerin etrafında toplanmış parçalanış metinler,
sesler ve görüntülerin bir labirentidir. Herhangi biri, bu sonsuza dek
seyredilebilecek siteye girdikten sonra (www.diacenter.org), Tony Oursler’ın
Tibet’in Ölüler Kitabı üzerindeki bir cümleyi arz eden (sevilen ifadeler)
ruhani ağzından (tümüne sadece bir tıkla erişebildiği) akıp giden bir bağlantı
labirenti bulur. Tekrarlanan tıklamalardan sonra, özgür ilişkinin herhangi bir
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doğrusal anlatı anlayışının yerini alması nedeniyle, birinin başlangıç noktası
sonsuza kadar kaybolmuş gibi görünür (Rush, 2001, s. 194-196).
Ayrıca Net Sanatının sunmuş olduğu online yazılım sayesinde video görüntülerle sunulan
siber yerleştirmeler etkileşimin en çarpıcı örneklerini sunar. Diana Domingues’in
“INSN(H)AK(R)ES” adlı siber enstalasyonu bu örneklerden birisidir (Görsel 42). Bu
yerleştirmede, “İnsanlar bir yılanın gövdesine, nöral bir ağın yönlendirdiği bir dizi
görüntü almak üzere dokunurlarken, yılanlar da zemindeki bir şeffaf sandıkta
görünmektedir.”(Wands, 2006, s. 195).

Görsel 42. Diana Domingues/ Artechno Group, 2000-2001, INSN(H)AK(R)ES.
Erişim: 23.01.2017. goo.gl/27GeGu

Network’ün sunmuş olduğu olanaklar yeni iletişim formlarından programlanabilir sayısız
görüntü ve ses formatlarına kadar sanatçıların yaratıcılıklarında yepyeni boyutlar
sağlamıştır. Bu olanakların tümü hem konuları hem de ortaya çıkan biçimsel yapıları ile
melez bir bütünlüğün inşasında rol almaktadır.

1.2.1.2. Artırılmış Gerçeklik Alanları

Videonun dijital düzlemde oynanabilir yapısı ve farklı medyumlarla eklemlenmesi
sonucunda duyumsal bir etki ortaya çıkmaktadır. 3D teknolojiler ve yazılım
programlarının yaygınlaşması ile ortaya çıkan yeni olanaklar ve ortam sağlayıcı araçlar
(ses sistemleri, görüntü sistemleri, vb.) video için yepyeni bir zemin hazırlamıştır. Farklı
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medyumların biraradalığı ile oluşan melez formlar katılımcıyı, gerçeklik ve sanallık
kavramlarının içinde bir yerlere yerleştirir. Deneyimin gerçekliği ya da sanallığı
kavramsal boyutta imgelerin düşünü kurdurur. Mc Luhan, teknolojiyi bedenin uzantısı
olarak tanımlarken, aslında algılarımızın bedenin deneyimine açılan araçlar ve araçların
sağladığı ortamlar tarafından daha zenginleşerek farklı gerçeklik alanlarının yarattığı
sanal bir uzamı tanımlar. Bu durumda gerçek ve sanal arasındaki bağlantıyı çözümlemek
önemlidir.
Çağdaş söylem içerisinde yeni bir alternatif sunum olanağı yaratan video alanlarda
dünyayı algılayış biçimlerimiz gerçek ve onun tezahürü olan sanal ortamlarla şekillenir.
Burada video alanlarla kastedilen sanat bağlamında sadece mekânsal bir takım veriler ya
da girdiler değil aynı zamanda videonun süreç içerisinde farklı deneyim, yaratım ve
etkileşim ilişkilerinin de bir tür yapısal formatıdır. Bu format ile şekillenen zaman-mekan
mefhumu yeni araçların dolayımında varlık kavrayışını, fiziksel gerçekliğin böylesi bir
alanda deneyimlendiği sanal uzamın dinamikleriyle, yeni algılama alanlarıyla ve
teorileriyle biçimlendirecektir. Bu bağlamda Deleuze’un imge-kristal kavramı gerçek ve
sanalın bir bütün varlık içerisinde değerlendirmesini öne çıkarır. Böylece kavram,
“biçimlerin ve biçimlerin yoğun gerçekleşmelerinin olası en yoğun dolaşımına denk
gelir” ( (Sauvagnargues, 2010, s. 191). Bu dolaşım içerisinde teknolojinin ve sağlamış
olduğu iletişimde “içkinlik” kavramı algılarımızın cephesinde şekillenir: “Normal olarak
içkinliği göremeyiz, tek yaptığımız orada olduğunu varsaymaktır. Yalnızca internetin
çevremizdeki madde üzerinde bıraktığı şekli görürüz…” (Sauvagnargues, 2010, s. 4849).
Buradan hareketle “Artırılmış Gerçeklik”, maddi olanla olmayanın kesiştiği düzlemi en
güncel haliyle sunan bir uygulamadır. Bu uygulama fiziksel gerçek ortam ile birleştirilen
ses, video, grafik ya da GPS verileri gibi bilgisayar tarafından oluşturulan ve
programlanan girdilerden oluşur. Bu alan endüstri içerisinde geliştirilen ve tasarımlanan
yeni teknoloji araştırmalarının önemli paydasını oluşturmakla birlikte, endüstri tasarımı,
paketleme ve pazarlama, kurumlar için mekânsal etkileşim olanağı, inovatif ürünler gibi
kullanım alanlarına yayılmıştır. Artırılmış gerçeklik gerçek ortama ya da gerçek ortam
videosunun içine grafikler, hareketli imajlar eklenmesinden oluşur. Gündelik dilde sanal,
var olmayan olarak düşünülme eğilimi gösterir. Oysa felsefenin kulvarında gerçeklikten
koparılmayan bir kavramdır. Örneğin Artırılmış gerçeklik uygulamalarında gerçek
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üzerine inşa edilen bilgisayar girdisinin kendisi bir imajdır. İmaj ise zihnimizde
canlandırdığımız ve tasarladığımız duyumsal bir alanın çıktısıdır. Yani imge zihnimizin,
tahayyülümüzün sanallığında belirir. Bu da demek oluyor ki zihinsel, algısal, deneyimsel
alanlarımızda zaten varlık gösteren sanal tasarımlarımızın bilinçli ya da bilinçsiz olarak
gerçekliğin içinde var olmasını sağlıyor. Deleuze aktüel ve sanal fikrini şöyle
tanımlamaktadır:
İleri teknolojilerin sanal ortamlar yaratmaktaki olanağı hem ağ içerisinde sibermekanı
hem de elektronik yeni dijital medyalarla oluşturulan sibermekanı tanımlar. Burada sanal
gerçeklik uygulaması ile arayüzlerin ortaya çıkardığı ortamın gerçek fiziksel mekan
deneyimine olanak vermemesi ve dolayısıyla bu deneyimin yoksunluğunda bedenin
kavranması daha güç hale gelmektedir. Sanal gerçeklik projelerinin temel ekipmanı
“Similatör Başlığı”dır. Bu uygulamanın sanat bağlamında en erken örneği Char Davies’in
Osmose adlı çalışmasıdır. Char Davies’in Osmose çalışmasında katılımcıya eklemlenen
görüntü birimi olan gözlük ve hareket algılayıcı yelek ile etkileşimli bir alan
yaratılmaktadır (Görsel 43).

Görsel 43. Charlotte Davies, 1995, Osmoz / Osmose. Erişim: 07.06.2016. goo.gl/qkfYVv

Bu yeni zemin üzerinde “Osmose” adlı bu çalışmanın çok katmanlı yapısındaki video
ayağı, iki boyutlu bir düzine resmin stereoskopik 3D bilgisayar grafiği ile bir araya
getirilerek oluşturulduğu hareketli görüntülerin bütünüdür. Stereoskopik 3D görüntü
tekniği derinlik illüzyonu yaratarak iki farklı açıdan iki resmin bir araya getirilmiş halidir.
Uzamsal bir etki yaratan bu grafiklerin birlikteliği videonun oluşumuna yardımcı
olmuştur. Videonun yapısı tümüyle bilgisayar programıyla ortaya çıkmakta ve farklı bir
takım bileşkelerle de çalışma bütün olarak tamamlanmaktadır. Formların yetkinliği
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neredeyse araçların sağladığı görsel, işitsel, dokunsal kısacası duyumsal etkilerin büyüsü
ile eşleşmiştir. Formlar nesnel dünyanın eğretilemeli bakış açısına sahiptir. İçkinlik her
şeydir onlar için.
Osmose, stereoskopik 3D bilgisayar grafiği, uzamsallaştırılmış 3D ses ve gerçekzaman etkileşimi gibi ileri teknolojilerden faydalanılarak yaratılmıştı. Katılımcı
izleyiciler, görsel uzamı deneyimlemelerini sağlayacak şekilde nefeslerini ve
dengelerini kaydeden bir başa takılan görüntü birimi ve bir hareket takibi yeleği
kullanıyorlardı. Durmadan değişen, yarı-saydam öğelerden oluşan Osmose, bir
orman, açık alan, havuz ve toprak altı dahil olmak üzere bir düzine uzamsal diyar ve
bunun yanı sıra, doğaya, cisimleşmeye ve teknolojiye atıfta bulunan felsefi
metinlerden bir üst-alan ve yazılım kodu katmanı barındırmaktadır. Osmose, nefesin
bir arayüz aracı olarak, saydamlığın da gerçek-zamanda kullanıldığı ilk sanal
ortamdı. Asıl olarak 2002’de, büyük bir bilgisayarda işletilmek üzere tasarlanmış
olan Osmose ile onun kendisinden sonraki örneği Ephemere, daha sonra PC’de
işleyecek şekilde yeniden yazılmışlardı (Wands, 2006, s. 28).

Bu nokta da bedeni ontolojik olarak iyi çözümlemek gerekmekte ve bakış açısını
değerlendirmek daha çok önem arz etmektedir. Sartre’nin “Varlık ve Hiçlikte” bedeni
kavrayış biçimini bu bakış açısının perspektifinde net olarak görebiliriz:
Bir yönden elbette beden kavradığım bütün araçların işaret ettiği şeydir ve ben
bedeni araçlar üzerinden algıladığım bizatihi işaretlerin içinde tanımaksızın
yakalarım. Ne var ki bu açıklamayla yetinecek olsaydık, örneğin gökbilimcinin
gezegenlere baktığı teleskopu bedenden ayıramazdık… Ve bakış açısı, neredeyse
bedenle kaynaşacak ölçüde bedene yaklaşabilir, tıpkı örneğin, sözümona fazladan
bir duyu organı haline gelen gözlüklerde, kelebek gözlüklerde, monokllarda, vb.
olduğu gibi. Uç noktada-ve eğer mutlak bir bakış açısı düşünürsek- beden ile bakış
açısı olduğu kişi arasındaki mesafe yok olur… bedeni vasıflandıran şey tam da
buradadır. Beden bir başka alet yardımıyla kullanamayacağım bir alettir, üzerinde
bir bakış açısı edinemeyeceğim bakış açısıdır. Çünkü gerçekten, tam da “iyi bir bakış
açısı” olarak adlandırdığım bu tepenin doruğunda, daha vadiye baktığım anda bir
bakış açısı edinirim ve bu bakış açısı üzerindeki bakış açısı bedenimdir. Ama kendi
bedenim üzerinde, sonsuza doğru bir gönderme olmaksızın bakış açısı edinemem.
Ancak, bu olgudan ötürü, beden benim için aşkın ve bilinen olamaz; kendiliğinden
ve üzerine düşünülmemiş bilinç, bedenin bilinci değildir. Bunun yerine, varolmak
fiilini geçişli bir şekilde kullanarak, kendiliğinden bilinci bedenini varettiğini
söylemek gerekir. Böylece bakış-açısı-bedenin şeylerle ilişkisi nesnel bir ilişki,
bilincin bedenle ilişkisi de varoluşsal bir ilişkidir (Sartre, 2014, s. 409).

Sözümona Sartre’nin ontolojik tanımında beden bilinç ile ilişkisi neticesinde
fenomenötesi varlığının ta kendisi, kendindedir. Çünkü bilinç şunu gerektirir: görünenin
varlığı yalnızca göründüğü sürece varolmamalıdır (2014, s. 36). Bedene değinmemiz
sanal gerçekliğin bedene eklemlenen teknolojik ekipmanlar (nesneler) ile onu nasıl
dönüştürdüğü, ne tür algılara sebep olduğu ve uzamsal (gerçek- sanal) boyutta varlık
göstermesinin ne tür bakış açılarını doğurduğuna dair bir düşünce problematiği yarattığını
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göstermek içindir. Fakat günlük düşünce pratiğinde özellikle kitleler söz konusu
olduğunda bu teknolojik ekipmanla sağlanan sanal gerçeklikte, insanı kendinden geçiren
bir uyuşturucu gücünü tanımlayan Baudrilard’ın yaklaşımı da dikkate alınması gereken
bir etkileşim cephesinde bulunur. Baudrillard, sanal gerçekliği internetin sağlamış olduğu
iletişim ve etkileşim alanındaki zihinsel uzam olarak tanımlar:
Bilgisayarların dünya çapında birbirlerine bağlanmasıyla oluşturulan bu bilgi evreni
ve iletişim ortamının veri bütünlüğünde, yani sanal gerçekliğin içinde, gerçek
anlamda bir şeyler keşfetme olanağı var mıdır? İnternetin işi gücü, özgür zihinsel bir
uzamı, bir özgürlük ve keşif uzamını simüle etmektir. İnternet aslında çoklu ama
saymaca bir uzam sunar yalnızca; işlemci, bu uzamda, belli öğelerle, kurulu sitelerle,
belirlenmiş kodlarla karşılıklı etkileşimde bulunur. Bu araştırma parametrelerinin
ötesinde başka hiçbir şey yoktur… Karşınızda başkası yoktur, gideceğiniz son bir
yer de yoktur. Sistem böylece sonu ve sonucu olmaksızın döner… Bu nedenledir ki,
elektronik ve bilişim yoluyla gerçekleşen etkileşim, bir uyuşturucu kadar rahat bir
baş dönmesi yaratır. Ara vermeden, orada hayatımızın tamamı geçirilebilir. Zaten,
uyuşturucu da, kapalı devre işleyen çılgın bir etkileşimin mükemmel örneğidir
(Baudrillard, 2002, s. 165-166).

Sanal gerçeklikte bedenin deneyimi gerçeklikten kopuşun deneyimi halini alırken,
artırılmış gerçeklik uygulamasında ise fiziksel mekana eklenen yapay eklenti ile bedenin
deneyimi ön plana geçer. Artırılmış Gerçeklik uygulaması sibernetik öğelerin fizik
mekanla ilişkisel olarak üst üste çakıştırılmasına ve bunun özne tarafından mekânsal
olarak deneyimlenmesine olanak sağlayan bir bilgisayar teknolojisidir (Kut, Aydınlı , &
Erdem, 2013, s. 27). Video sanatının Nam June Paik ile başlayan serüveninde ekranlarla
yapılan yerleştirmeler videonun dijital alanda işlenerek görüntülerin yansıtılması ile
oluşturulan yerleştirmelere kadar yeni medya uygulama alanlarıyla genişleyip
çeşitlenmiştir. Günümüzde sanal imgeleri gerçek dünya nesneleri üzerine yansıtan
görüntü ve yazılım teknolojisi olarak tanımlanan Arttırılmış gerçeklik uygulamaları bilim
ve teknolojide olduğu kadar yerleştirme sanatında da kendine yepyeni uygulama alanları
bulmuştur (Atiker, 2010, s. 99).
1.2.1.2.1.Video Enstalasyon Sanatı

Bu bölümde Enstalasyon video alanlar bağlamında iki türde ele alınır. İlkinde ekran
tabanlı yerleştirmeler olarak ve ikincisinde gerçek nesnelere/alanlara yansıtılan görüntü
(artırılmış gerçeklik) yerleştirmeleri olarak araştırma sürdürülecektir.
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1960-70’lerin galeri ve müzelere karşı olan karakteristik tavrı yerleştirme sanatının ortaya
çıkmasını sağlamış ve nesneden öte sanat bağlamında kavramın ağırlığını ortaya koyduğu
karma bir dönemin bugünün yeni sanat uygulamalarında ve konularında temel taşları
oluşturmuştur. Videonun bu dönemde kategorize edilen video heykel, video
performans/performans video, video film, video enstalasyon, vb. tanımlamaları, kendi
içinde sanat bağlamına yerleştiği süreci görünür kılar. Bu süreç içerisinde Nam June Paik,
Shigeko Kubota, Wolf Vostell gibi sanatçıların çalışmalarıyla şekillenmeye başlayan
video sanatının ilerleyen süreçlerde izleyicinin de rol aldığı etkileşimli, katılımlı, eş
zamanlı üretilen video görüntülerinin video kayıt sistemi ve anında görüntülenebilirliği
sayesinde bugünün yeni medya sanatına sirayet eden yapısı ortaya çıkmıştır.
Sosyal alanın içindeki atölyenin ötesinde, yaratıcı sürece uzanan enstalasyon türleri
ile ortak olarak, Gary Hill’in konuları için kullandığı gibi medya yerleştirmeleri,
monitörün dışında tanımlanan bir alandır. Yerleştirmelerde eşit derecede önem
taşıyan şey, video sanatçılarının merkezinde yer alan bir kavram olan “zaman” ın
araştırılmasının arttığıdır. Zaman, tek kanallı video içerisinde birden fazla şekilde
manipüle edilebiliyorsa, görüntü miktarını büyük ölçüde arttıran birkaç monitör ya
da projeksiyon yüzeyi ve genellikle birkaç kayıt kullanan video yerleştirmelerin
imkanları da çarpıcı bir şekilde genişlemektedir (Rush, 2001, s. 116-117).

Görsel 44. Peter Campus, 1974, Anamnezi/ Anamnesis. Erişim: 27.01.2017. goo.gl/53zhO3

1970’lerin öncü sanatçılarından Peter Campus, video görüntülerini manipüle ederek
yaptığı yerleştirmeleri ile bir dizi seminal video çalışmaları gerçekleştirmiş ve izleyici ile
çalışmaları arasında etkileşim sağlayarak interaktif video yerleştirmelerinin de
öncülüğünü yapmıştır. 1974’te erken tarihli çalışmalarından biri olan “Anamnesis”te
izleyicinin rolü hemen belli olur (Görsel 44).
Anamnesis izleyiciyi kaydeder ve iki dakika gecikme ile onların kaydedilen görüntülerini
boş bir duvara yansıtır. Dev ekran, karanlık bir odanın geniş duvarına yansıtılır ve zaman
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gecikmesi hareket üzerinde fulü bir akışkanlık yaratır. Ancak burada kişisel kimliğin
dengesizleşmesi de söz konusudur. Her harekette kendinden çoklu sürümler yaratılır; Size
referansla hareket ederler, fakat her sürüm kendi ayrı zamanlarına göre hareket eder.
Hareket etmeyi bırakırsanız, katlanmış görüntü, nazikçe bir taneye geri yerleşir, kırılmış
bir kimlik vizyonunu anlık olarak, dengeli ve tanıdık olan bir vizyon ile birleştirilir.
Deneysel film yapımcısı Stan Brakhage 1967’ de “Jean Cocteau gibi ben de film
yapmış bir şairim” diye yazar. Bu ifadelerden hareketle, ABD’li eleştirmen David
James, 1950’lerden 1960 ‘ların başlarına kadar olan avangart filmin şiire uygun
temellerle anlaşıldığını belirtir… Aynı şey, video yerleştirmeleri bellek, mistisizm
ve estetik endişeleri yansıtmak için kullanan Bill Viola, Mary Lucier, Steina- Woody
Vasulka ve benzerleri arasında da söylenebilir (Rush, 2001, s. 138).

1980’lerin ortalarından itibaren video yerleştirmeleri bir sunum yöntemi olarak kullanan
Bill Viola, çalışmalarının temsili karakterini Kuran, Budist metinler ve sufi mistisizmine
dayandırarak alanında lirik bir eğilimi gösterir. Bu eğilim büyük projeksiyon ekranlarında
ifadesini bulur. Örneğin, “Stations” (1994) adlı çalışması, bilgisayar kontrollü, beş kanallı
bir video/ses yerleştirmesidir (Görsel 45).

Görsel 45. Bill Viola, 1994, Duraklar/ Stations. Erişim: 29.01.2017. goo.gl/djV9SQ

Bu çalışmada, görüntüler, dikey granit döşeme üzerine projelendirilir ve bu da, zemin
üzerinde yerleştirilen ayna levhalar üzerine yansır. Suya dalış yapan her bir figürün
muazzam kükreme eşliğindeki sesi de bu video yerleştirmeye eklenir. Baş aşağı dalış
yapan figürler yavaşça görüntüden kaybolur. Her an, yaşamın, ölümün ve yeniden
doğuşun sürekli döngüleri üzerine bir meditasyon olan bir bitiş ya da başlama yoktur.
Video enstalasyonu çalışmalarında sıklıkla kullanan bir diğer dikkat çekici figür ise Gary
Hill’dir. Rush’ın belirttiği gibi, başlangıçta Hill, dil ve imge şiirleriyle ilgilenmiştir. Bir
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entelektüel olarak onun çoklu ekran projeksiyonları, gösterge bilim, Ludwig Wittgenstein
felsefesi, Fransız postmodern teorisi ve sinema tarihi üzerine sıklıkla atıf yapar (2001, s.
147).
1992 tarihli “Tall Ship” adlı çalışması izleyicinin yerleştirmenin bulunduğu odaya
girmesi ile etkileşime geçen interaktif bir çalışmadır (Görsel 46). “İzleyici bu çalışmanın
bulunduğu yerde yürürken, figürler sanki ansızın belirir gibi, ona yaklaşırlar ve zar zor
algılanabilen bir şeyler mırıldanırlar” (Rush, 2001, s. 147).

Görsel 46. Gary Hill, 1992, Uzun Gemi/ Tall Ship. Sixteen-channel video installation.
Erişim: 29.01.2017. goo.gl/9uuEoK

Bu çalışma, karanlık 90 fit uzunluğunda bir koridor boyunca eşit aralıklarla yerleştirilen
on altı projeksiyondan oluşur. Görüntülerdeki kişiler, etnik kökenin, olgunluğun ve
cinsiyet farkının olduğu insan hayaletlerin imgeleridir. Yerleştirme, gerçek zaman ve
mekanda ortaya çıkan bir deneyim olarak belirir, çünkü figürler, izleyicinin varlığına
tepki olarak yaklaşır, selamlaşır ve gider gibidirler. Yansıtılan bu imgeler, yabancılarla
etkileşimimizde ortaya çıkan bilinçdışı tepkilerimizin yüz yüze getirilmiş halleridir.
İzleyicilerin görüntüleri eğlenceli ya da korku dolu buluyor olması, öteki ile
karşılaştığımızda zihnimizin durumunu yansıtır. Özellikle, bu çalışma da inssanlar
konuşmaz; sessizlik, beden dili konusundaki farkındalığımızı arttırır ve kelimelerin
ötesinde daha derin bir anlam yaratabilir (Henry Collection, 2017).
Yeni medya sanatçılarının uğraşı haline gelen gerçeklik sanal olanla ifadelendirilmeye
çalışılır. Örneğin Tony Oursler’ın “kuklalarının varlığı, gerçek ve video alanlar arasında
ifade edildiği dinamik karşıtlıklar tarafından daha güçlü hale gelir” (Kaye, 2008).
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Böylece, Oursler’ın çalışmalarında gerçeklik varlığını yoğun bir şekilde hissettirirken
sanal görüntü gerçekliği algılamada ve yargılamada teatral bir yapı inşa eder (Görsel 47).
Oursler'ın enstalasyon tasarımının yeri, tam anlamıyla ve mecazi anlamda
projeksiyonun sanal eylemi ve kimliğini desteklemek için hizmet görür, o yüzden
ister istemez gerçek mekânlardaki bu sanal karakterler ortaya konulur ve kapana
kıstırılırlar. Bu varlıkların, varlıkları belirli bir anlamda provoke edilirken, böyle
çifte bir hareket videonun işlenmiş mekânsal karmaşıklığıyla oynamaya ve onu
güçlendirmeye devam eder (Kaye, 2008).

Görsel 47. Tony Oursler, 1995, Arzularımızın Hiçbir Özgürlüğü Yok / We Have No Free Will.
Erişim: 21.12.2015. goo.gl/swFMxd

Videonun projeksiyon ışığı ile varlık gösterdiği yüzeyler çeşitlenmektedir. Oursler’ın
çalışmalarında bu yüzeyler kukla bedenlerle şekillenir. Videoya eklemlenen bu bedenler
neticesinde ortaya çıkan hibrit bir varlıktır. Oursler’ın imge dünyasında kuklaların varlığı
ifadelendirilmiş sanal bakışların varlığı ile eşitlenir. Kuklaların insan eli ile şekillenmiş
yapay varlıkları ile projeksiyonun ışığında şekillenmiş ifadeleri yer değiştirir. Kuklalar
sabitlenmiş bedenleri ile kukla olma durumlarının ötesinde oyunlarını teatral yapı sunan
o sanal bakışlarla oynarlar.
Dolayımın, imgelerin ve deneyimin ne denli birleşmiş olduğunu gözden kaçıran
argümanlar, genellikle hem projeksiyonun yaratıcılığını hem de tahayyülün yaratıcı
hâkimiyetini marjinalleştirmektedir… Buradaki güçlük, imgelerin ya ekranlarda ya
da projeksiyonlar olarak perde de uçup gitmeleridir ki bu da imgelerin, izleyicilerin
ya da kullanıcıların idraklarının ötesindeymiş gibi görünmesine neden olur. “Sanal
olan”, izleyicileri, sentetik karakterine karşı her direnişin üstesinden gelecek kadar
güçlü ve ikna edici olan zihinsel ve fiziksel bir mekânın içine daha da gömer gibidir
(Burnett, 2012, s. 120).
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Yeni medyalarla sağlanan ortamda mekânsal manipülasyonlar imgenin çağrışımlarını
güçlendirir. Örneğin Ceal Floyer’ın çalışmalarında imgenin çağrışımları genellikle aşırı
mantıksal bulunabilir. Örneğin “Aşırı Büyüme” (Overgrowth) adlı çalışmasında küçük
bir bonzai bitkisini normal bir ağaç boyutlarında yüzeye yansıtmaktadır ve burada doğal
ve yapay arasındaki belirsizliği deneyimlemektedir (Görsel 48). Başlıklar bu nedenle
önemlidir. Floyer’ın kavramsal metodu malzeme dönüşümünü ve görsel olarak
çarpıcılığı, görkemi reddeder. Sanatçı genellikle boşluğu doldurarak pratik sanat için
ayrılan alana dikkatle odaklanır. Aynı zamanda beklenti ve algı arasındaki etkileşime
odaklanır. Floyer sık sık değişmez olan (gerçek) ve dünyevi arasındaki diyalektik gerilimi
kullanarak, yaratıcı bir yapı inşa eder. Günlük nesneleri kullanarak gerçeği sanal olanla
çakıştırır, algımızla oynar ve bunu mekânsal manipülasyonlarla sağlar.

Görsel 48. Ceal Floyer, 2004, Aşırı Büyüme / Overgrowth. Erişim:14.03.2016. goo.gl/mbvDed

Sanatçıların yoğun uğraşı haline gelen dijital medyaların ortaya çıkardığı etkileşim alanı
duyularımızın harekete geçtiği uzamsal bir alan oluşturur. Türkiye’de yeni medya
sanatının önde gelen genç sanatçılarından biri olan Candaş Şişman’ın çalışmalarında
gerçek ve sanal arasında oluşturulan duyumsal etkileri görmek mümkündür. Gerçek
alanlardaki oluşumlar ve buna eklemlenen dijital veriler sanatçının çalışmalarına melez
bir bütünlük sağlar. Çalışmalarının temelinde yer alan hareket unsuru sesin, görüntünün
devinimi ile birleşerek bir yoğunluk oluşturur.
Candaş Şişman’ın “Noisefloor” (Gürültü Tabanı) adlı çalışmasında üç boyutlu bir formun
inişli çıkışlı üst yüzeyine yansıttığı görüntü, sesin dijital kayıtla görsel bir ifadeye
bürünmüş halidir (Görsel 49).
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Görsel 49. Candaş Şişman, 2012, Gürültü Tabanı / Noisefloor. Erişim: 10.06.2016. goo.gl/1DbHfC

Bir kondenser mikrofon ile sessiz bir ortamda 10 milisaniye içinde kaydedilen seslerin
somut verisi olan görüntü, duymamızın bile olanaksız olduğu sesleri görünür yapar
(Şişman, 2017). Somut varlığı ile formun yapısı hem yeryüzünün hem de ses dalgalarının
temsili niteliğindedir. Dijital olanın varlığı ise ses kaydının işlenmiş somut video
verisidir. İki düzeneğin bir araya geldiği çalışma gerçek ve sanal varlığın melez bir
ifadesidir.
Türkiye’de yeni medya sanatı alanında önemli bir rol üstlenen bir diğer genç sanatçı Erdal
İnci’nin çalışmalarına bakıldığında, sanatçının hareket, zaman, mekân gibi kavramlarla
oynayarak kendini klonladığı videoları sonsuz bir döngünün içinde hipnotize görüntüler
sunar. İnci’nin sonsuz tekrar ile oluşturduğu GİF yöntemi, bedenin dâhil olduğu mekân
içerisindeki hareketin ritmi ile çoğaltılmış bedenler olarak bedenin kendi varlığını sarsar.
Küratörlüğünü Ebru Yetişkin’in yaptığı “Dalgalar” sergisindeki “Formaphone” adlı
çalışması ile Erdal İnci izleyiciye görsel-işitsel ve interaktif bir alan açar (Görsel 50).
Formaphone” görsel örüntüler ile müziğin benzerliğini kurar. Kamera, kadraja giren
ışığı yazılıma görsel girdi olarak iletir. Yazılım ışığın havadaki hareket hızına göre
ses frekansı üretir. Ses, hareket hızlandıkça tizleşir, yavaşladıkça pesleşir. Yazılım
yalnızca hareket hızını ses frekansına dönüştürme görevi görmez. Buna ek olarak
hareketin havada izlediği yolu, kameranın gördüğü açıdan, gerçek zamanlı görsel
çıktı olarak perdeye yansıtır. Bu sayede kullanıcı çizimini eş zamanlı olarak perdede
görebilecektir. Kullanıcı istediğini çizmekte özgür olmasına rağmen ses çıktısını
ritmik olarak duyma eğilimi gösterecektir. Bu nedenle hareketlerini belli bir tempoda
yapar. Omuz ve kol hareketleriyle yapacağı zikzaklar veya eğrilerin hızları, nota
zenginliği ortaya koyacağı için bunları çeşitlendirmek isteyecektir. Sabit bir tempoda
yapılan hareketin hızını çeşitlendirmek için hareketin büyüklüğü ile oynarsınız (İnci,
2015).
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Görsel 50. Erdal İnci, 2015, Formaphon / Formaphone. Erişim: 10.06.2016. goo.gl/Hnj9R0

Günümüzde iletişimin ve medyanın çok yönlü yapısı sanat alanında da izleyiciye
etkileşimsel bir alan açar. Bunu da interaktif katılım ile sağlayan bazı çalışmalar mekânsal
kurgular ile zamanın yapısal değişimini sunar. Beden kurguya eklemlendiği anda sanatın
uçuşan imgeleri devreye girer. Bu imgelerin sağladığı okumalar Kutluğ Ataman’ın
çalışmalarında örneklediğimiz gibi, bazen kültürel ara yollar açar ya da Tony Oursler’da
olduğu gibi, teatral bir yapı içerisinde bedenin konumunu sezdirir, bazen de Erdal İnci’nin
klonlanmış bedeninde yahut çoğaltılmış ışık nesnelerinde olduğu gibi, politik bir inşaya
yönelir ya da Candaş Şişman’ın çalışmalarındaki sanal ve gerçek düzlemlerde bir varlık
belirtisi gösterir.

1.2.1.2.2.Video Projeksiyon Mapping

Günümüzün dijital yeni medyası videoların yapısını manipüle edecek sonsuz
varyasyondaki yapım özelliği ile yerleştirme sanatının en can alıcı noktasındadır. Sanat
alanında Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları, görüntülerin eş zamanlı gerçek yüzeyler
üzerine yansıtılması ile oluşturulan yerleştirmelerin tümünü kapsar. Bu uygulamanın
erken dönemli ilk örneğini Disneyland’ın eğlence amaçlı “Haunted Mansion”(1969) adlı
korku-evi açılışında görülür (Görsel51).
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Görsel 51. Walt Disney adına M. Momreo- William G. Redmann, 1969, Perili Köşk/ Haunted Mansion.
Erişim: 30.01.2017. goo.gl/tohZRL

Sanat bağlamında bu uygulamayı ilk kullanan ise 1980 tarihli “Displacements” adlı
çalışmayı yapan Michael Naimark olmuştur (Görsel 52). Sanatçı tipik bir Amerikan
oturma odasını bir sergi alanına çevirmiştir. Odanın ortasında yavaşça dönen bir tabla
üzerine yerleştirilen 16 mm’lik bir film kamerası ile tüm alanı ve bu alan içerisinde iki
performans sanatçısının eylemlerini kaydeder. Daha sonra tüm oda ve içerisindekiler
tamamen beyaza boyanır. Sonuç olarak kaydedilen görüntü, projektör kamera ile aynı
döner tabla üzerine monte edilerek geri yansıtılır.

Görsel 52. Michael Naimark, 1980-84, Yerinden Etme/ Displacements. Erişim: 31.01.2017. goo.gl/5cKa0d

Artırılmış gerçeklik son zamanlarda yeni medya sanatı alanında hatırı sayılır bir
uygulama olarak sanatçıların uğraşı haline gelmiştir. Özellikle bu uygulamadaki
görüntüler yazılım programları ile oluşturulan hareketli grafiklerin video formatındaki
uzantılarıdır.
Diğer artırılmış gerçeklik uygulamalarında farklı olarak mekânsal artırılmış
gerçeklikte sayısal görüntüler izleyicinin görüş alanına değil doğrudan içinde
bulunduğu ortama entegredir. Yani izleyici ortamdaki sanal görüntüleri herhangi bir
aygıt kullanmaksızın doğrudan tecrübe eder (Raskar, Welch ve Fuchs: 1998:63). Bu
bakımdan görüntüyü doğrudan izleyicinin görüş alanı içindeki gerçek nesneler
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üzerine bindiren yansıtım hizalama tekniğini, mekânsal artırılmış gerçeklik
çalışmaları içinde değerlendirmek gereklidir (Atiker, 2010, s. 101).

Yerleştirme sanatının mekan-nesne-izleyici üçgeninin disiplinlerarası uygulama alanı,
nesnenin hareketli görüntü olarak sunulduğu video (nesne), izleyicinin aktif olarak yer
aldığı etkileşim ve mekanın niteliklerini de ön plana çıkaran ortam sağlayıcılar ile
tanımlanan “Video Projeksiyon Eşlemesi” gibi multidisipliner uygulama fikirlerini ortaya
çıkarmıştır. Burada izleyicinin konumu sanat tasarımının vazgeçilmez bir unsurudur.
Video projeksiyon eşlemesinde, prodüksiyon ve sunum aşamasındaki odak noktayı
izleyici unsuru oluşturmaktadır. Atiker’in (2011,s.4) yerleştirme sanatı üzerine
yaptığı araştırmalarında değindiği gibi bu video yansıtım tekniğinin en etkileyici
yanı, optik yanılsamalar ile günlük nesnelerin gerçeklik algısını değiştirebilme
gücünde yatmaktadır. Bu çerçevede, izleyici unsuru olmadan gerçek çevresel
unsurlar üzerinde nesne aracılığı ile oluşturulan hareket algısı işlevselliğini
kaybederek anlamsız bir hal alacaktır (Alpay, 2015, s. 73).

Görsel 53. Bego M. Santiago, 2013, Küçük Kutular/ Little Boxes. Erişim: 31.01.2017. goo.gl/jFvMf9

Bu özelliklerden hareketle örneğin Bego M. Santiago’nun “Little Boxes” adlı
yerleştirmesi mekan-nesne ilişkisi içerisinde izleyicinin aktif pozisyonunu ortaya koyar
(Görsel 53). Bu çalışma, ahşap kutular üzerine yansıtılan küçük insanların izleyicinin
varlığından korktuğu bir interaktif video projeksiyon yerleştirmesidir. Görüntülerdeki
kişiler tek başlarına hareket edebilmelerine rağmen, her zaman kalabalığı takip eden
birleşik bir zihinle hareket ederler. İzleyiciler bu küçük kutulara yavaşça yaklaştığında bu
küçük insanlar çekinmeden ona bakarlar; fakat izleyici önlerinden geçip giderken ise
kendi konforlu bölgelerinin dışına doğru ölümcül bir korkuyla, çığlık atarak kaçışmaya
başlarlar ve o bölgeden ayrılırlar. Ve daha sonra gizlice etrafı kolaçan ederek tekrar o
bölgeye toplanırlar. Santiago çalışmaları ile ilgili şunları dile getirir:
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Çalışmam, gerçeklik ve temsil arasındaki geri bildirim üzerine araştırma yapar.
Gerçeklik, bireysel ve kolektif yapı olarak kavranır. İki terim arasındaki bağlayıcı
merkezlerle ilgileniyorum: gerçek-hile, varlık-yokluk, orijinal-kopya. Bu kavramlar
arasında var olan çatlağı araştırıyorum. Karşıtlıklar arasındaki bir buluşma noktası.
Zamanın ve koşulların karıştığı her iki döngü hem kırılgan hem hafif hem de aydınlık
olur (Jose, 2013).

İspanyol sanatçı Pablo Valbuena, projeksiyon odaklı yerleştirme sanatı ile bizim
algıladığımız mimariyi değiştirmeyi amaçlar. Çoğunlukla, parlak beyaz ışığı geçici bir
süre için duvar üzerine yansıttığı ideal yer olan geniş ve terk edilmiş yerlerde çalışır.
İzleyicinin mekanla olan ilişkisi geometrik ışık projeksiyonları bir parçadan diğerine
geçiş yaparken değişir. Valbuena fiziksel ve hayali alanlar arasındaki sınırları
bulanıklaştırırken, algılamayı araştırmakla ilgilenir (Görsel 54).

Görsel 54. Pablo Valbuena, 2010, Kareleme/ Quadratura. Erişim: 31.01.2017. goo.gl/JK0B46

Çoğunlukla mimari yapılara uygulanan video projeksiyon mapping popüler bir illüzyon
haline gelmiştir. Genellikle yüksek teknoloji ekipmanlarla yapılan bu uygulamada
uygulayıcılar bir takım prodüksiyon şirketleri ve grafik, reklam bazlı ajanslar olmasından
ötürü eğlence sektörünün bir türü olma eğilimini göz ardı etmemek gerekir. O yüzden
sanat bağlamının ince çizgisini ayırt etmek ve eleştirel bakışı gözden düşürmemek
gereklidir. Bu uygulamanın mimari cephe açısından çarpıcı örneklerinden biri de Deniz
Kader ve Candaş Şişman’ın İstanbul Haydarpaşa Tren Garı’na uygulanan “Yekpare” adlı
çalışmalarıdır (Görsel 55).
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Görsel 55. Candas Sisman & Deniz Kader, 2010, Yekpare/ Monolithic. Erişim: 31.01.2017. goo.gl/frt3MY

Yekpare’de geleneksel unsurların yenilikçi bir şekilde sahiplenilmesine tanıklık
etmek de birçok izleyici için ilginçti. Sanatçı hat, ebru ve sufi dönüşleri gibi
geleneksel sanatlarla bağlantılı hareket unsurlarını kendine mal ederek, bu kültürel
uygulamaların düzenli mekanik üretimini dönüştürmek ve bozmak üzere
müdahalelerde bulunuyor ve çağdaş bir yaklaşımla diğer olasılıkları yaratıyordu
(Yetişkin, 2013).

Paris’te kurulan Nonotak stüdyosu bir takım projelerini video projeksiyon mapping
uygulama tekniğiyle oluşturmaktadır. Noemi Schipfer ve Takami Nakamoto’nun
kurduğu bu stüdyo da ortak çalışmalar üretilmektedir. “Isotopes V.2” bu çalışmalardan
biridir (Görsel 56). Nonotak Bu çalışmayı şu şekilde anlatır:
İzotop fikri, kaydı olmayan bir alan yaratmaktadır. Projenin katalizörü, Fukushima
atmosferi sonrasındaki ortamıdır. Anılarımız ve çocukluğumuzda çarpışan bu
trajedi, gerçekliğin kırılganlığını düşünmemize yol açtı. Bu geri dönüşü olmayan
nokta, bizi çevreleyen gittikçe gelişen bu dünyanın vahşetini yansıtmaktadır ve
herhangi bir kişinin varlığını da kurguya bırakmaktadır. İzotoplar aynı zamanda bir
hapishane olarak algılanabilen açık bir alandır. Başlangıçta, yavaş ve hipnotize edici
hareketli ışıklar, ziyaretçiyi çalışmanın merkezine çeker. Sonrasında, ritim ve
yoğunluk, maddi olmayan bariyerler oluşturana kadar, sürekli daha agresif olur. İçeri
girmek kolaydır, ancak dışarı çıkmak imkansızdır (Nonotak, 2011)

Görsel 56. Noemi Schipfer- Takami Nakamoto, 2013, İzotoplar/ Isotopes V.2. Erişim: 02.02.2017. goo.gl/KiW22P

Video projeksiyon mapping tekniği ile üretilen bu çalışmada hareketli grafiklerden oluşan
video, ses ile etkileşimli olarak mekan içerisine yerleştirilen ardı sıra perdeler üzerine
yansıtılır.
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2.BÖLÜM

MELEZ ARA-YÜZLERDE DEVİNGEN İMGELER

Bergson “Madde ve Bellek”te, maddeyi imgeler bütünü olarak ele alır ve imgeyi de bir
tür varoluş olarak belirtir. Fakat bu varoluş, “… idealistin tasarımı olarak
adlandırdığından daha fazlası, gerçekçinin şey olarak adlandırdığından ise daha azıdır;
“şey” ile “tasarım” arasında yarı yolda duran bir varoluş” (Bergson, 2007, s. 8). Yine
Bergson’dan hareketle, bedenin buradaki işlevi (beden de bir imgedir), eyleyen olarak
devinimini yönelttiği madde üzerindeki etkisi imge-algıyı oluşturur. Burada Deleuze’un
Bergson’dan hareketle belirlediği temel itki bedenin özne durumuna geçişinde bireysel,
kültürel ve toplumsal belirlenişleridir. Burası kritik bir noktadır.
Önce imgeler bütünü vardır; bu bütünün içinde ise, ilginç imgelerin yansıdığı “eylem
merkezleri” bulunur; algılar böyle doğar ve eylemler böyle hazırlanır. Benim
bedenim bu algıların ortasında beliren şeydir; bu eylemlerin atfedilmesi gereken
varlık, benim kişiliğimdir (Bergson, 2007, s. 36).

Bergson’un burada kişiliğe yüklediği ilişki biçimi, Deleuze’un kendilik kavramında da
ortaya çıkar. Deleuze göre, kendilik kavramı genelde bir biçim veya konu diye
adlandırılan şeyin “çok farklı” bireyleşme tarzlarıdır ve bir varlık sınıfı bölmez, eylem
halindeki oluşları elde eder (Sauvagnargues, 2010, s. 55). Kimlikten yola çıkarak ve geri
dönüşleri hep bu kavramın merkezinde kurdukları için oluş kavramı, kimliklerin sürekli
akışkan ve değişken yapısı ile birleşir. Bu akışkanlıktan hareketle de kurguladıkları
“Köksap” bu oluşu temellendirir.
Eğer kimlik sürekli olarak hareket halindeyse, her zaman “varlığa-geliş” tir; hiç
bitmeyen bir oluş projesidir. Köksapın ardında da, bu yalın oluş olgusu yatar, zira
köksap, değişimi ve bağlantıları durdurmak ve sabitlemekten değil, sürekli
değişimden ve yeni bağlantılar kurmaktan hoşlanır, bundan yararlanır (Sutton &
Martin-jones, 2014, s. 66).

Deleuze ve Guattari, Batı düşünce modelinin temelinde yer alan ve değişmez hakikat
imgesi olan ağacın yerine köksap fikrini yerleştirirler. Orman, su, güneş ve toprağın
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yeşerttiği birçok ağaçtan oluşan tek bir varlıktır. Sadece tek bir ağacın hikmetine bağlı
değildir ve içinde birçok bileşenin olduğu bir varlık alanıdır. Bu çoklu birleşen köksapın
fikir yapısıdır. Yani her şey köksap ve her şey değişkedir. “Daha ziyade, her şey, her
zaman birden fazla hakikat içerir ve bu nedenle bu iki düşünür, bir yanılsama içeren
hiyerarşik ağaç imgesinden kurtulup, onun yerine yatay bir köksap imgesini yerleştirirler.
Ağaç yerine köksap. Birlik yerine çokluk. Bir ve onun çoklu ötekileri değil, müstesna bir
çokluk fikri” (Sutton & Martin-jones, 2014, s. 23).
Buradan hareketle sanat fikrinden köksapın haritasının ne olacağı ve bu fikir eşliğinde
değişimin ve dönemeçlerin etki alanlarının nasıl olacağına dair bir önsezi kaçınılmazdır.
Özellikle günümüz sanat pratiklerinde Deleuze’un fikirleri sanatçıların yaratım
olanaklarının çeşitliliğinde (çokluğunda) kayda değer atıflar içerir. Bu bağlamda
Deleuze’un hareket-imge ve zaman-imge ile ortaya koyduğu kavramsal bakış açısı her ne
kadar sinematografik bir düşünce kuramı öne sürse de, bu kuram videoyu bir araç ve
ortam olarak kullanan sanatçıların da ortak düşünce pratiği olmuştur. Deleuze’e (1995)
göre; “söz ve iletişim kokuşmuştur… Sözü kaçırmamız gerekir. Yaratma her zaman
iletişim kurmaktan farklı olmuştur. Asıl mesele iletişim olmayan ve devre kesici boşluklar
yaratmaktır, böylece denetimden kurtulabiliriz” (Yetişkin, 2011, s. 124). İmgenin gizil
gücü de bu devre kesici boşluklardan gelir. Çünkü onun iki türlü doğası vardır. Birinde
biçim, görüntü gibi somut verileri, diğerinde ise hayal, düş gibi zihinsel süreçleri vardır.
Sanat, ortak düşünce pratiğinde, araçlarındaki değişimler ile yepyeni güç ilişkilerini açığa
çıkarmaktadır. Artık biçimlerin yeniden üretilmesinin yerini duyumun gereçler içindeki
varlığı almıştır. Sauvagnargues ise ele geçirmenin duyumu gereçlerin içine kattığını, yapıt
içerisindeki gereçlerin anlatım ve etki güçlerini sağlamlaştırdığını, böylece Deleuze’ün
söylediği gibi: “Özdek-biçim çiftinin yerini araç-güçlerin aldığını” belirtir ve yine
Deleuze’ün alıntısı ile devam eder: “Artık bir biçimi bir özdeğe bağlamak söz konusu
değildir. Daha zengin, daha dayanıklı ve giderek daha yoğun güçleri ele geçirmeye
yetenekli bir araç hazırlamak söz konusudur” (2010, s. 83).
Sutton’a göre internet, içkinliği görebilmek için iyi bir fırsattır. İnterneti, gerçek dünyanın
sanal bir yansıması olarak görür, ama bu yansıma, yansıttığı mekanları hem taklit eder,
hem de onlardan bariz farklıdır; internet bir dizi nesne ve mekandan ziyade, onlar
arasındaki harekettir (2014, s. 50). Bu yeni medya ağının yarattığı içkinlik, sanal olanın
yoğunluğundaki gerçeğin kristalize olan yapısında bulunur. Yeni çağdaş olgu bu
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kristalize yapının kendisinde dolayımlanır. Bu nokta da “İmge Kristal” kavramı devreye
girer. Fakat bu kavramdan önce imgenin kırılma noktası olan ve aslında tüm sanatların
etki alanını belirleyen yeni gerçekçi döneme bakmak gereklidir. Özellikle konunun en
belirgin özelliği hareketli görüntüler olunca, bu kırılmanın önemi bugünün de imgelerini
belirlemektedir. Önceki konularda da değinildiği gibi avangard modernist sanat
gelenekleri ki bunların içinde kübizm, gerçeküstücülük, fütürizm ve dada gibi hareketler
bu kırılma noktasının ilk ayağını oluşturmuşlardır. Deleuze hareket-imge ve zaman-imge
olarak belirlediği imge kategorilerini, sinema bağlamında değerlendirilirken aynı
zamanda bu avangard hareketlerin deneysel yaklaşımı ile de zaman-imaj mefhumunun
imgeyi

sarsıcı

özelliğinin

bugünün

hareketli

görüntülerindeki

imge

algısını

şekillendirdiği de aşikardır.
Yirminci yüzyılın ilk dönemlerinde Hollywood stüdyo sisteminin yarattığı ve
geliştirdiği kesintisiz kurgu (continuity editing) kuralları izleyici açısından anlatının
mutlak açıklığını sağlamak üzere tasarlanmıştı. Bu nedenle, zamanın akışının
“gerçekliği” hikaye anlatımına tabi kılındığından hareket-imaj hakim oldu. Öte
yandan, I. Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren Avrupa film endüstrisi, Hollywood
ürünlerinin evrensel cazibesinin hükmettiği piyasada- niş seyircilerle de olsarekabet edebilecek farklı sinema tarzları yaratmaya yöneldi. Bu amaçla
başvurduklarıysa çoğunlukla, belirli Avrupa ülkelerine özgü avangard modernist
sanat gelenekleriydi ki bunların arasında kübizm, gerçeküstücülük ve ekspresyonizm
değişik şekillerde zamanla deneylere girişmişlerdi. Bu nedenle, II. Dünya Savaşı
sonrasında İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin sanatsal sinemalarında zamanimajların ortaya çıkışı Hollywood’a özgü hareket-imajdan farklı bir anlatı türü
yaratma girişimlerinin sonucu olarak yorumlanabilir. Zaman-imajın doğuş
nedenlerinden biri kesinlikle budur (Martin-Jones, 2014, s. 114).

Deleuze’ün “hareket-imge” mefhumu zamanın harekete tabii olduğu bir kurguyu öne
çıkarır. Film’in hikayesi zamana uyarlanır ve anakarakterin hareketi tüm kurguyu belirler.
Ona göre, “hareket imajda zamanın geçişi anakarakterin hareketine odaklanır ve süreç
içinde mekansallaşır. Bunun nedeni, hareket-imajda zamanın akışına görsellik
kazandırmanın hikayenin anlatılmasında ikincil bir mevzu olmasıdır” (Martin-Jones,
2014, s. 110). Savaş öncesi durumda sinemada hikayenin açıklığı hareketin duyum
devimsel karakteri ile rasyonel bir birliktelik sunar. Bu kavrama karşılık Deleuze “zamanimge” kavramını geliştirir. David Martin-Jones’un belirttiği gibi, Deleuze Bergson’dan
hareketle, zaman-imajda sürenin içinde bulunan zamanın sanal bütününü temsil eder
(2014, s. 112). Hareket-imaj ve zaman-imaj arasındaki farkı önceleyen en temel nokta
geçmiş ve şimdi arasında ortaya çıkan ilişkiler ağıdır.
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Özellikle savaş sonrası büyük kopuş imgenin duyum-devimsel şemalarını altüst eder.
Savaş sonrası Avrupa’daki büyük yıkım hem siyasal, hem fiziksel hem de ekonomik
bunalımlara sebep olurken aynı zamanda kitlesel bir psikolojik bunalımları da doğal
olarak meydana getirmişti. Bu durum sanat alanında rasyonel aklın tüm verilerini yıkarak
tekrar tekrar ele alınan pek çok konunun değişimini ve dönüşümünü sağlamıştır. O
yüzden zaman-imajlar, Avrupa’daki yıkımın ardından, ulusların, kendilerini yeniden
inşaya giriştiklerinde geçmişlerine bakıp kendi kimliklerinin hakikatini sorguladıkları
için ortaya çıktı (Martin-Jones, 2014, s. 115).
Deleuz’ün “Müzakereler” adlı derlemesinde bu duyum-devimsel bağın kopmasına dair
söyledikleri önemli bir ayrımı dile getirir:
Belli bir durum içinde olan ve bu durumdan algıladıklarına göre gerektiğinde çok
şiddetle davranan kişiler vardır. Eylemler algılanımlarla zincirlenir, algılanımlar
eylemler olarak sürer. Şimdi, bir kişinin, mümkün tüm eylemleri aşan ve onu tepkisiz
bırakan gündelik ya da sıradışı bir durumda bulunduğunu varsayalım. Bu çok
güçlüdür ya da çok acı yüklüdür, çok güzeldir. Duyum-devimsel bağ kopmuştur.

O artık duyum-devimsel bir durumda değildir, salt optik ve sesli bir
durumdadır. Bu başka bir imge tipidir… Durumlar üzerinde etkili olma ya da
durumlara tepki gösterme ihtimallerine artık o kadar inanılmıyor ve yine de
hepten edilgen olunmuyor, en gündelik hayatta bile hoş görülemez,
katlanılmaz olan bir şey yakalanıyor ya da gösteriliyor. Bir Görünmezi Gören
(Voyant) sineması. Robbe-Grillet’nin dediği gibi, nesnenin yerini betimleme
almıştır. Oysa, kendimizi böyle salt optik ve sesli durumlarda bulduğumuzda,
yıkılan yalnızca eylem ve bunun sonucunda öyküleme değildir, doğası
değişenler algılanımlar ve duygulanımlardır… duyum-devimsel göstergeler
yerini “optik-göstergeler”(opsignes) ile “ses-göstergeler”e (sonsignes)
bırakmıştır (Deleuze, 2013, s. 59).
Sinemadaki tüm bu gelişim ve dönüşümler sürerken televizyonun getirmiş olduğu kitle
iletişimi hem sinema hem de avangard hareketlerin karşı cephesinde bir tür kısa devre
gerçekleştirmiştir. Fakat bu kısa devre video sanatının ortaya çıkmasında yaratıcı bir güç
oluşturmuştur. Deleuze’ün Serge Daney’ye Mektubunda toplumsal işlevi olan
televizyonun her şeyden önce bir konsensüs olduğunu belirtmesi ve bu aygıtın saf haliyle
toplumsal bir teknik olduğunu dile getirmesi ve sonrasında da sinemanın yeni direnişi icat
etmek ve televizyonun gözetim ve denetim işlevine karşı koymak için videoyla,
elektronikle, sayısal imgelerle özgül ilişkiler kurması gerektiğini dile getirmesi önemli
bir noktadır (Deleuze, 2013, s. 83-85). Önceki bölümlerde videonun sanat tarihsel süreçte
çıkış noktasının önemli bir paydaşı olan Nam June Paik, Wolf Vostell gibi sanatçıların
kitle iletişim aracı olan televizyonun toplumsal işlevine karşı geliştirdikleri tutum bu
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bağlamda güçlü bir duruş sergiler. Yine Deleuze’ün Serge Daney’ye Mektubunda dile
getirdiği şu cümleler iyi bir ön görüdür:
Söz konusu olan televizyonu kısa devre yaptırmak değil- bu nasıl mümkün olabilir?televizyonun, sinemanın yeni imgeler içindeki gelişimine ihanet etmesini ya da kısa
devre yaptırmasını önlemektir. Zira sizin de gösterdiğiniz gibi, “televizyon,
ayrıştırılmış ve yeniden bileştirilmiş imgenin, tiyatrodan kopmanın, insan bedenine
ve insan bedeninin imge ile ses banyosuna ilişkin başka bir algılanımın tadını savaş
sonrası modern sinemadan miras alma yolundaki tek şansı olan video oluşunu
önemsememiş, küçümsemiş, engellemiştir, video-art’ın bu gelişiminin de sırası
gelince televizyonu tehdit edeceğini beklemek gerekir (Deleuze, 2013, s. 85-86).

Deleuze’ün sinemadan hareketle kurduğu düşünce sistemi, sanat yapıtı ve genel olarak
modern sanat yapıtı kavrayışının izlerini taşır ve geliştirdiği hareket rejimi ve zaman
rejiminde aslolan “sanat oluş” kavramıdır. O yüzden Deleuze sinema metinlerinin
başında “bu inceleme bir tarih değildir” der ve “sinemanın bir dil, anlatısal bir kod ya da
gösterge sistemi değil “sanat oluş” üzerinden biçimlenen bir “anlaşılabilir malzeme”
olduğunu söyler.
Sinema incelemelerini kapatan soru şudur: Yapay ve doğal arasındaki tüm ayrımları
ortadan kaldırma eğiliminde olan çağdaş küresel tele-enformasyon kültürümüz de ne
tür yeni dışavurumsal malzeme ve sanat-oluş, yeni gösterge ve imge “rejimleri” icat
edebiliriz? (Rajchman, 2013, s. 125).

Dolayısıyla yeni araçların sunmuş olduğu olanakların deneysel ortamı yeni güç ve yeni
imgelerin dolayımında güncelleşecektir. Bu da demek oluyor ki devingen imgelerin
oluşturduğu “imge rejimler”, yeni güç ilişkilerinin ve içkinliğin yersizyurtsuzlaştırarak
yeniden yer edindirecek sanatın oluşlarını ortaya çıkaracaktır.

2.1. DELEUZE’ÜN İMGE ÇÖZÜMLEMESİ

İmge çözümlemesinin en önemli paydaşlarından biri zaman mefhumudur. Deleuze için,
Bergson, Husserl gibi düşünürlerden ödünç alıp geliştirdiği zaman kavramı ayrıcalıklı bir
kavramdır. Deleuze’ün zaman-imge kavramında zamanın sürekliliği şimdinin
akışkanlığında bir oluş meydana getirmektedir. Örneğin Husserl’in “Tasavvurların
Zamansal Karakterler Yoluyla Dönüşümü” başlığı altında zamanın karakterini bir oluş
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durumuna getirmesi Deleuze’ün da zaman kavramını imgenin içkinlik düzleminde “oluş”
ile sonuçlandırması ile aynı bakış açısını sunar.
Gerçek şimdi, sürekli olarak, gerçek dışı hale gelir. Gerçek olanın niteleyici
zamansal belirlenimlerle birleşince nasıl olup da gerçek dışı hale gelebildiği
sorulacak olursa, verilebilecek tek yanıt şudur: Her türden zamansal belirlenimler,
şimdide yer alan bütün gelecek olma ve geçip gitme durumlarına, zorunlu sonuçlar
olarak belli bir tarzda katılırlar. Zira şu bütünüyle açık ve besbellidir ki, olan ya da
meydana gelen her şey, olmasının sonucu olarak, olmuştur ve gene olmasının sonucu
olarak, gelecekte olmuş olacaktır (Husserl, 1997, s. 25).

Buradan hareketle imgeyi “sanat oluş” bağlamında değerlendirmek onun sanat üzerindeki
etkisini açığa çıkaracaktır. Bu kavramları felsefenin uğrağından sanat bağlamına
yerleştirmek yaratıcı etkinliği ortaya çıkaracaktır. Felsefe sadece evreni boydan boya
kuşatan, ona biçim ve şekil veren organik olmayan yaşamı, yani içkinlik düzlemini
varsayar, oysa sanat şekillerin kendisini varsayar ve o içkinliğe kısacık bir bakış atmamıza
olanak tanır. Bunu da tikel okumaların ötesinde var olan saf duyumlar yaratarak yapar;
Deleuze ve Guattari bu duyumlara algılar, tikel anlamların ötesinde var olan saf tepkilere
de duygulanım adını verir (Sutton, 2013, s. 86). Bu düzlem içerisinde öznelleşmenin
belirlediği sanat imgenin gücül varlığı ile tüm gerçekliği içinde barındırır. Tüm bir
gerçeklik ile kastedilen “Edimsel ve Virtüel” olanın daimi birlikteliğidir. Deleuze’ün
çokluk felsefesinden yola çıkarak kurduğu gerçeklik bu ikili birlikteliğin değişen
yoğunluklarıdır.
Hiçbir nesne tamamen edimsel değildir. Edimsel olan her şey virtüel imgelerden bir
sisle çevrilidir. Bu sis virtüel imgelerin üzerinde dağıldığı ve akıp gittiği, bir-aradavarolan, az ya da çok geniş devrelerden yükselmektedir. İşte bu şekilde edimsel bir
parçacık farklı düzeylere ait, kendisine az ya da çok yakın virtüeller yaymakta ve
onları yutmaktadır. Bunlara virtüel denmesinin nedeni yayılmalarının ve
yutulmalarının, yaratılmalarının ve yıkılışlarının asgari düşünülebilir sürekli
zamandan daha küçük bir zamanda meydana gelmesi ve dolayısıyla bu kısalığın
onları bir kararsızlık ya da belirlenimsizlik ilkesine bağlı tutmasıdır. Edimsel olan
her şey durmadan yenilenen virtüellik çemberleriyle çevrilidir, bunların her biri de
bir başka çember yaymakta ve hepsi edimseli çevreleyerek onun üzerinde etkide
bulunmaktadır (Deleuze, 2016, s. 14).

Algılanabilir zamandan daha az bir zaman aralığını kaplayan virtüel imge edimsel
nesnenin üzerinde zamansal bir belirlenmişlik ya da belirlenemezlik yaratır. Hem nesneyi
hem de imgeyi çözümleyen içkinlik düzlemi edimsel ve virtüel arasında bir devre kesici
konumdadır. Yani burada edimsel nesne ile onun virtüel imgesi sürekli bir değiş tokuş
halinde özneyi saran bir virtüellik yaratır.
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Virtüelle edimsel arasındaki bu sürekli değiş tokuş bir kristal meydana getirir.
Kristaller içkinlik düzleminde ortaya çıkarlar. Edimsel ve virtüel bir-arada-varolur
ve bizi devamlı olarak birinden diğerine götüren dar bir devreye girerler. Artık bir
tekilleşme değildir bu, süreç halindeki bir bireyleşme söz konusudur, edimsel ve
onun virtüeli. Edimselleşme değil kristalleşme. Saf virtüelin artık edimselleşmeye
ihtiyacı yoktur, çünkü birlikte en küçük devreyi oluşturduğu edimselin tam olarak
karşılığıdır. Artık edimselin ve virtüelin saptanamazlığı söz konusu değildir, değiş
tokuşa giren iki terim arasındaki ayırt-edilemezlik söz konusudur (Deleuze, 2016, s.
16).

Bu durumda nesneyi saran virtüel sis zihinsel aktivitelerimizin zorunlu muhayyelleri olur
ve kendini kristalleşmenin içkinliğinde bulur. Sauvagnargues’in bu kristal imgeyi
tanımlarken kullandığı yoğunluk biçimlerin ve onların gerçekleşmelerinin olası en yoğun
dolaşımına denk gelir ve öyle ki imge-kristal sanal ve gerçeğin kutupsallığında sürekli bir
kararsızlığın gerçekliğine bürünür, böylece sanalın üstünlüğü yok olur: Kristal imge
gerçek ve sanalın sağlamlaşmasıdır ve böyle bir sanal tamamen gerçeğe bağlıdır (2010,
s. 191). Virtüelin gerçekleşmesi içkinlik düzleminde bir tekil yaşam sunar. Tüm
bireyselleşmeleri bir kenara bırakırsak (ki bu bireysellikler toplumun, ailenin, cinsiyetin,
ırkın, etnisitelerin, inançların oluşturduğu bir sistemin özneleridir), karşımıza içkin bir
yaşam çıkar. Dolayısıyla bir yaşam olaylar, eylemler, tekillikler ve zihinsel imgelerin yer
aldığı virtüel parçalardan oluşur.
Virtüel denilen gerçekliği eksik olan bir şey değildir, fakat kendisine gerçekliğini
veren planı izleyerek bir güncellenme sürecine angaje olandır. İçkin olay kendini
şeylerin bir durumunda ve oluşmasına yol açan yaşantılanmışlık durumunda
günceller. İçkinlik planı da kendisini, kendisine mal ettiği bir Özne ve bir Nesnede
günceller… Olaylar ya da tekillikler plana tüm virtüelliğini verirler, tıpkı içkinlik
planının virtüel olaylara tam bir gerçeklik vermesi gibi. Güncellenmemiş (tanımsız)
olarak kabul edilen olayda hiçbir şey eksik değildir. Birlikte olduğu şeylerle ilişkiye
sokmak yeterli olacaktır (Deleuze, 2009, s. 397).

Buradan hareketle içkinlik düzleminin kendini güncellediği özne ve nesnenin durumu
yaratımın olanaklarında yeni yaşam biçimleri icat edecektir. Sanat ise bu yaratım
olanağının en etkin içkinlik durumunu ortaya çıkaracak olan duyumlar ve duygulanımlar
cephesinde öznelleşme sürecinin ve arzu makinelerinin işleyişi ile yeni nesnenin
(nesnesizleşmenin) kalıntılarını üretecektir. Bu bağlamda öznenin süreç içerisinde
etkileşime geçtiği her türlü bedensel ve zihinsel aktivite bir varoluş çerçevesinde onun
etkin rolünü açığa çıkaracaktır. Bu etkin rolde yaratıcılık önemli bir değer oluşturarak
öznenin öznellik boyutunda varolmasını belirleyecek bir etkinlik mevcudiyetini
sağlayacaktır.
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Deleuze’e göre Foucault’nun öznelleşme süreci temasında söz konusu olan özneye
bir dönüş değil, “varoluş tarzlarının oluşturulması ya da Nietzsche’nin dediği gibi,
yeni yaşam olanaklarının icadıdır.” Özne olarak değil, sanat yapıtı olarak açığa çıkan
bu yeni yaşam olanakları iktidarın zorlayıcı kurallarının alanına direnebilecek,
yaşamı ve ölümü iktidara karşı dönüştürebilecek ve bilginin kodlanmış kurallar
alanından kaçabilecek isteğe bağlı kuralların yaratılmasını sağlayabilir… Burada söz
konusu olan, güçler çizgisinin bir kıvrımıdır. “Çizgiye bir eğim vermektir, kendi
üzerine dönmesini ya da gücün kendi kendisini etkilemesini sağlamaktır”. Böylece
yeni varoluş tarzlarının oluşturulması ya da yeni yaşam olanaklarının icat edilmesi
olanaklı hale gelir (Demirtaş, 2016, s. 185).

Sürecin kendisi öznenin kendini üretme aşamasında ortaya koyduğu değerde sanatın
vazgeçilmezi olan ürünün de belirlenmesidir. Bu bağlamda yaratımın vazgeçilmezi olan
araçlar da sanatın her daim değişim çizgisi içerisinde ve onunla beraber kendine yeni
olanaklarla yeni oluşum çizgisi yaratmıştır. Sanatın kendi araçları ile çizdiği haritada
oluşumun ya da yaratımın olmazsa olmazı imgelerinde bu çizgide değişen parametrelerle
kendini güncellemesi önemli bir kavrayışı gündeme getirmiştir. Bu oluşum çerçevesinde
imgelerde asla kendi başlarına bir kavrayışa neden olmamıştır. Değişen yasaların, kural
koyucu sistemlerin yıkılışı da onların benzeşim yasalarını, öykünme sistemlerini, aşkınsal
oluşlarını yıkarak yeni bakış açılarını eğretilemeli bir tavra büründürerek bütün bir imge
algısını şekillendirmiştir. Bu durumda salt optik ve sesli araçlar imge dünyalarımızı
şekillendirirken algılarımızın işleyiş tarzlarını da değiştirmiştir.
Bir imge asla yalnız değildir. Önemli olan, imgeler arasındaki ilişkidir. Algılanım
salt optik ve sesli hale geldiğinde, artık eylemle değilse neyle ilişkiye girer?
Devimsel uzantısıyla bağları kopmuş aktüel imge, bir virtüel imgeyle, zihinsel ya da
yansıtıcı imgeyle ilişkiye girer… Lineer bir uzantının yerine, iki imgenin, gerçekle
muhayyelin ayırt edilememesi noktası etrafında durmadan arta arda koştuğu bir
devre vardır. Aktüel imge ile onun virtüel imgesi adeta kristalleşir… İmgenin birçok
kristalleşme tarzı vardır, ve birçok kristalsi gösterge. Ama kristalin içinde hep bir
şey görülür. Öncelikle görülen Zamandır, zaman örtüleri, doğrudan bir zaman-imge.
Bunun nedeni hareketin durması değil, hareket ve zaman ilişkisinin tersine dönmüş
olmasıdır. Zaman, artık hareket-imgelerin kompozisyonu (kurgu) sonucunda
çıkmaz, tam tersine, hareket zamandan doğar. Kurgu elbette ortadan kalkmaz, ama
yön değiştirir… İkinci olarak, imge kendi optik ve sesli öğeleriyle yeni ilişkiler içine
girer: Görünmezi Görme onu adeta görünürden çok “okunur” bir şey haline getirir…
Son olarak, kamera gerçekten önermesel işlevler değerinde olan çeşitli işlevler
üstlenirken, imge de düşünce mekanizmalarını kavrayabilecek düşünce halini alır
(Deleuze, 2013, s. 60).

İmgelerinde zamanın akışında kırılma noktaları olmuştur. Bu kırılma noktalarını
belirleyen en büyük etmenlerin başında araçlar gelir. Düşünce parametrelerinden biri
olarak nitelendirilen imgeler ise içinde bulundukları dönemin araçsal faaliyetleri ile insan
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zihninde bir tür algı yaratır. Bu algının yaratımı ise sanat alanında deneysel uygulamaların
bugünün çoklu disiplinlerinin bir arada dallanıp budaklanması ile oluşur. Bu oluşum
anlamın kaygan zeminini oluşturur ki, bu da değişimin her daim içkin olan yapısını verir.
Deleuze’ün köksap fikrinin çokluklar teorisi bu alanın da değişkesinin kaygan zeminin
oluşturur.
Bilgisayarlarla ya da enformasyonel düzenlemelerin çağında düşünmek, bilgi
sayımsal bilme ve düşünme modelleriyle karıştırılmamalıdır. Asıl mesele “deneysel”
yordamlara imkân tanıyan bir anlam bağlamında, bilgi-sayımsal olmayan, başka
türde mantıksal ve “soyut makinelerle” düşünmektir. Sonuç olarak Deleuze,
enformasyon ya da biyoteknolojik filumların yeni olasılıklara imkân tanıyabileceğini
söyler; “makine” ya da “teknoloji”nin daha önce anlaşılması vasıtaları olan İnsan ya
da Tanrı gibi mefhumlara bağlı olmayan imkânlar (Rajchman, 2013, s. 77).

Soyut makine fikri düşüncenin yaşamla ilişkisinde tekniklerin bambaşka ilişkilere yol
açmasında kendini gösterir. Rajchman’ın tarih içerisinde Man Ray, Jarry ve Tingurly gibi
önemli figürlerin makinesel işlemlerle yaptıkları çalışmaları bugünün dijital cihazlarıyla
karşılaştıran sorusu önemlidir. “Makineleşmiş işlemleri önceleyen bir uzay ve zamanı
açığa çıkarmak için tuhaf yordamlar geliştiren Man Ray, Jarry ve Tingurly’nin makinesel
cihazlar için yaptığını dijital cihazlar için de yapabilir miyiz? Böylece soyut makineler
sorusuna yaklaşmış oluyoruz” (2013, s. 79). Optik bir uzam ve zaman fikri yeni
kavramları öncelemiş ve geliştirmiştir. Fakat kavramlar gelişirken araçta gelişmeye
devam ederek dijital düzlemde tekrar tekrar yeni kavramlar gelişmektedir. Bu anlamda
örneğin, Lazzarato “Postscript on Control Societies” adlı makalesinde yeni iletişim
teknolojileri sayesinde bedenden ziyade zihin üzerinde işleyen denetim biçimlerine vurgu
yapar. Ve bu makale de Tarde’ın halka ve 19. yüzyılda ortaya çıkan medya biçimlerine
olan ilgisini, egemen güçte olduğu gibi iktidarın beden üzerinde giderek daha az, ama
algılar, duygular ve bellek üzerinde daha fazla işlediği (Foucault ve Deleuze’den ödünç
alınmış) bir gelişim çizgisine yerleştirir. Böylece, televizyon, sinema ve internet gibi
modern teknolojiler zihinler üzerinde işler; dikkati, belleği ve imgelemi kapan aygıtlar
haline gelirler (Read, 2014, s. 139). Böylece bütün sanat tanımları güç ilişkileri ve bu
ilişkilerin yeni araçlarla birleşimindeki yoğun güç istenci ile oluşurlar.
Aygıtlar felsefesi günümüzün yeni medya sanat ortamında önemli bir yer işgal eden
araçların dolayımında şekillenen yaratıcı üretimi de destekler niteliktedir. Rajchman’a
göre, Deleuze mekanik ya da endüstriyel aptallıkları ele aldığı Fark ve Tekrar’da
Warhol’un serilerinin “simulakra” sapmalarını çıkarır. Ancak yirmi yıl sonra bu tür
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“mekanik otomatizmler” yerlerini yeni tür enformasyon- makinelerine ve bunların su
yüzüne çıkardığı sorulara bırakır; mesela, ortak duyuya yer açmak için enformasyon ve
etkileşimin nasıl “çerçevelenmesi” gerektiğini sorar. Yeni bir iktidar biçimi olarak
iletişimsel aptallığı denetim olarak adlandırır ve 1990’da “yeni bir şeyin başındayız” diye
yazar. İhtiyacımız olan şey, yeni biyoteknolojileri ve dijital iktidarları geniş ölçekli
toplumsal ve ekonomik süreçlerle iyi bir şekilde tanımlama gereksinimidir. Belki de o
zaman

bizi

iletişimsel

aptallıklarımızdan

ve

enformasyona

dayanan

“otomatizmlerimizden” sıyıracak bir “sanat-oluş” tezahür edebilecektir. Gerçek şu ki,
Deleuze bilgisayara dayanan zihin modelini reddederek, düşüncenin gereksindiği
“bilmeye” indirgenemeyecek, duygulam ve algılamın ürettiği anlam marjlarına
odaklanmaktadır (2013, s. 16-17). Yeniliğin güncelliğini oluşturan aygıtlarda beliren
düşünce modelleri bireylerin ve toplumların tarih içerisinde kontrol mekanizmaları ile
işlerlik kazandığı otomatlardan ayrı olarak sanat bağlamında derin bir içkinlik düzleminin
oluşturulması ile belirlenimsizlik bölgeleri ortaya çıkacaktır. Bu belirlenimsizlik, kişi
olarak, cinsiyetimiz, cinselliğimiz, sınıfımız ya da toplumsal tabakamız, hatta insan
türünün üyeleri olarak bireyleşmemizle ilişkilidir (Rajchman, 2013, s. 18). Bu bireyleşme
sürekli olarak öteki olarak konumlandığımız durumların tezahürüdür.
Bir aygıtın öncekilere göre yeniliğine onun güncelliği, güncelliğimiz diyoruz. Yeni
olan güncel olandır. Güncel bizim olduğumuz şey değildir fakat daha çok olmakta
olduğumuz, haline geldiğimiz şeydir, yani Ötekidir, bizim öteki-oluşumuzdur. Her
aygıtta, ne olduğumuzu (hali hazırda artık ne olmadığımızı) ve ne haline gelmekte
olduğumuzu ayırmak gerekmektedir: tarihin payı, güncelin payı. Tarih arşivdir, yani
olmakta olduğumuz ve artık olmayı bıraktığımız şeyin tasarısıdır, oysa güncel,
haline gelmekte olduğumuz şeyin taslağıdır. Öyle ki, tarih ya da arşiv, bizi bizden
ayıran şeydir, halbuki güncel bizim hali hazırda rastlaştığımız Ötekidir…
güncelliğimiz açık ve devamlı kontrol aygıtlarında tasarlanmaktadır… Yeni bir ışık,
yeni sözcelemler, yeni bir güç, yeni öznelleşme formları? Her aygıtta yakın geçmişe
ait çizgileri ve yakın geleceğe ait çizgileri ayırmalıyız: arşivin payını ve
güncelinkini, tarihin payını ve oluşunkini, analitiğin payını ve diyagnostiğin payını
ayırmalıyız (Deleuze, 2009, s. 356).

Tüm bu bağlamlar neticesinde sanal ve gerçeğin ayırt edilemezlik çizgisi imgenin güncel
hallerini sunar. Bu güncellik kristalleşmenin içkinliğinde kendine yer edinir ve bu
içkinliğin içinde tekil bir yaşam vardır. Tekil yaşamın mal edildiği özne ve nesne
yaratımın olanaklılığı içinde yeni yaşam biçimleri icat ederek, öznelleşme ve arzu
makinelerinin gerçek ve sanal alanlardaki imge seyirlerine bir bakış sağlayacaktır.
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2.2.Gerçek ve Sanal Alanlarda İmge Seyirler

Yeni medya araçlarının oluşturduğu ağ üzerinden her yerde olma durumu ve ayrıca
yarattığı ortam ile de sağladığı mevcudiyet ve etkileşim alanları, özellikle de sanat söz
konusu olduğunda imgelerin seyrini dönüşüme sokmuştur. Ekran ve ses tabanlı dijital
teknolojilerin varlığı imgelerin seyirlik durumlarına ek olarak sundukları etkileşim
sayesinde de duyumların katmanlarını çeşitlendirmektedir. İzleyici ya da katılımcı sanal
olanla gerçek olan arasında bir yerde arayüz olarak beliren ara mekanda konumlanır ve
seyir halleri ise yaratımın teknolojik varlığının arada olan bir objesinde belirir. Bu obje
arayüzü de imgelerin görsel ve sessel varlığının bütünleşik zaman algısının ötesinde bir
ara zamanda sunulur. Bilgisayar ekranındaki görüntülerin düzenlenişleri ve sayısız
formatta biçimlenişleri, imgelerin bu düzlem içerisindeki dinamik ve akışkan yapısıyla
formülleştirilir. Enformasyon olarak nitelendirilen karmaşık ve güncel bilgi modeli de
bu aracın niteliğini belirlemekte ve özellikle sanat alanında biçimsel arayışların
konumlandırılacağı düzlemi belirlemektedir.
Görselleştirme süreci, veriyi bulup çıkarma işlemini enformasyonun kendisi kadar
önemli hale getirecek kadar karmaşık olan estetik ve biçimsel meselelere duyarlı
olmak zorundadır. Aslına bakarsanız, enformasyonun erişebileceği bir formda
muhafaza edilmesi, son kertede, neyin önemli neyin önemsiz olduğunun görüleceği
net bir seyir noktasına ulaşmanın boğucu karmaşıklığını anlamlandırabilmek için üç
boyutlu ortamları gerekli kılacaktır (Burnett, 2012, s. 111).

Fakat bu gereklilik insanların dijital teknolojiler ile olan etkileşiminde yoğun bir sanallık
fikrini de beraberinde getirir. Bu yüzden gerçek ve sanal terimleri, Burnett’in de belirttiği
gibi, “…şu an kullanıldıkları haliyle, bu temel dönüşümleri ve gerçek olanla sanal olanı
bağlayan sürekliliği kavramak için gerekli seyir noktalarını anlama işini hiç de
kolaylaştırmayabilir” (2012, s. 114). İnsanlığın, fotoğrafın icadından bugünün dijital
görüntüleme sistemlerine kadar geçen süreçte bir aracın sağladığı durağan ya da hareketli
görüntüler ile gerçekte karşı karşıya kaldığı en büyük çıkmaz gerçek algısının ne
olduğuna dair bir sorunsaldır. Fakat gerçek şu ki bu icadın öncesinde ve sonrasında tüm
insanlık sistemlerinin araçsal faaliyetlerinin ve keşiflerinin her daim algıları etkileyen
imgelerle baş etme tarihi olduğudur. Günümüz yeni medya ekranlarındaki ya da
projeksiyonlarındaki imgelerin, sanal bir düzlemde varlık göstermesi aracın dolayımıyla
ilgilidir ki, yine de gerçek bir mekanın ve bakışın düzleminden kaçamazlar.
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Ekranın yarattığı sanal çerçeve videonun monitörler, LCD ekranlar ve projeksiyonlar gibi
farklı görüntüleme sistemleri ile oluşturulan ortamında gerçek mekanın içine dahil olan
sanal uzamı, sanatçılara yeni beklenmedik üretim olanağı sunmakla birlikte konularının
süzgecinde bir tür güç ilişkileri olanağını da sunmuştur. İlk olarak beliren çerçevede
aracın nesnel yaratım olanağı, karşısında duran objeyi ya da objeler bütününü kayıt
sisteminin içine yerleştirerek görülen gerçekliğin içkin yaşam dahilinde sanal uzamlara
angaje olmasına yol açmıştır. Bugünün dijital ortamı, video enstalasyonlar gibi gerçek
uzama yerleştirilen ekran görüntülerinin uzamına, sanal gerçeklik gibi tamamen dijital
ortamda oluşturulmuş yapay simüle mekanlara ya da artırılmış gerçeklik gibi
uygulamaların görüntüyü yansıttığı gerçek yapılar ya da gerçek nesnelere entegre edilen
görüntü uzamına dair bir ortamdır. Bu ortamın en dikkat çekici özelliklerinin başında
kullanıcı arayüzleri gelmektedir. Ekran, klavye, sensör ve kod yazılım programları obje
arayüzleri olarak tanımlanmakla birlikte sanat alanında bu arayüzlerin varlığı aynı
zamanda zihinsel süreçte görüntülerin ya da görüntü ile birlikte etkileşim alanlarının
yaratıldığı imge seyirlerin bir tür yakınlık uzaklık derecelerini izleyici ya da katılımcıda
meydana getirir.
Burnett sanal olanın deneyimini “içine-gömülme” olarak nitelendirir ve “içinegömülme”nin, empatinin, sanal olarak yönlendirilen duyumsal deneyimlerin anlamlarına
daha çok giriş noktası keşfetmenin başka bir yolundan ibaret olabileceğini varsayar.
Dolayısıyla bütün bu olup bitenlerde son sözün sahibinin insanın hayal gücü olduğu ve
sanal deneyimlerin de güvenirlik kazanmasının zeminini oluşturuyor olmalarıdır (2012,
s. 120).
Sanal olanı bu kadar tartışıyor olmamızın sebebi yeni teknolojilerin engin yaratım olanağı
ile düşünüyor olmamızdan ileri gelir. Tabii şunu da unutmamamız gerekir ki tüm bu
olanakların yaratımında bilimin, teknolojinin, felsefenin ve sanatın birlikteliğinin şimdiye
kadar görülen en büyük birleşimi ile iç içe olduğumuzdur. Tüm bu disiplinler şu an
sanatın alternatif bakış açılarını genişleten ve dönüştüren bir güç ile melezlik mefhumunu
yaratan bir ilişkide şekillenmektedir. O yüzden arayüzlerle şekillenen iletişim ve bilgi
teknolojileri sanatın içine nüfus eden teknolojik araçların dolayımında da onun yapısını
oluşturan arayüzlere dönüşmektedir. Önemli olan bu arayüzlerde yaratımın kayda değer
olanaklarını ortaya koymaktır.
Eğer bir sinemacı bir bilim insanıyla konuşabiliyor, bir bilim insanı bir filozofa
diyecek şeyler buluyorsa, bunu mümkün kılan kendilerine ait yaratıcı aktiviteleridir.
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Sadece yaratıcılıktan konuşma olanağı olmasından değil-ki yaratıcılık daha çok
yalnızlık anlamına gelir- daha çok kendi yaratıcılığım konusunda başkasına
ileteceğim sözler olmasındandır. Eğer yaratıcı aktiviteleri ile kendilerini tanımlayan
tüm bu disiplinleri sıraya koysaydım, hepsinde ortak olan şeyin bir limit olduğunu
söyleyebilirdim. Tüm bu seri icatların (fonksiyonların icadı, hareket/süre bloklarının
icadı, kavramların icadı) ortak yanı zaman-mekândır. Eğer tüm disiplinler
birbirleriyle iletişime geçebiliyorsa, bu, kendisi için yayılmayan, fakat yaratıcı tüm
disiplinlerle bağlantılı olan zaman-mekânın kuruculuğu ile ilintilidir (Deleuze, 2009,
s. 325-326).

Melez yapıları ile yeni medya sanatının video alanlar kapsamı tarihsel dönüm ve dönüşüm
noktaları ile bugün gelinen noktada sayısız akışkan formda kendini göstermiş ve bugün
artık pek çok bağlam ile kendi konularını farklı perspektiflerde konumlandırmayı
başarmıştır. Yarattığı farklı uzamlar, üretim ve sunum aşamasında farklı entegre
sistemler, gerçek alanlardaki etkileşimli yüzeyler ve programlanabilir sonsuz olanak
yelpazesiyle videonun yeni medya sanatındaki yeri önemli bir alternatif yaklaşım olarak
belirginleşmiştir.

2.2.1.Obje Arayüzü

Yeni medya teknolojilerinin getirmiş olduğu en büyük kolaylık kullanıcı arayüzleridir.
Bu arayüzler sayesinde ortaya çıkan sanat çalışmaları ses, hareket ve grafiklerin
düzenlendiği etkileşimli sanat nesnelerine dönüştürmekte ve çok katmanlı algılar ve
anlamlar dizgesini açığa çıkarmaktadır. Sayısal teknolojilerin sunmuş olduğu bu olanak
aracın görüntü, ses ve dolayısıyla çeşitli imge varyasyonlarını çoğaltıp bir tür deneysel
çeşitlilik ortamını hazırlamasıyla geleneksel medyanın da içinde yer aldığı daha akışkan
ve çeşitlenebilir bir formlar birliğini oluşturmuştur. Tabii burada ekranın varlığı en temel
oluşumu önceleyerek ve içine eski medyanın tek yönlü akışına karşıt olarak etkileşimin
ve düzenlemenin sayısız imkanını da alarak bağlayıcı bir arayüz objesi olarak yer
almasıdır. Gelişen teknolojiler ile birlikte ekranlarında görüntü kalitesi gelişmektedir.
Sıvı kristalize fazı ile birlikte LCD ekranların kalitesi artmış, özel olarak üretilen ledlerin
bir araya gelmesiyle üretilen led ekranlar da ise istenilen boyutlarda üretim sağlanmakta
ve gün ışığı ve dış hava koşullarına dayanaklı hale gelmiştir. Bunun gibi örnekleri
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çoğaltmakla birlikte projeksiyon sistemleri de görüntü kalitesinin gün geçtikçe artan
gelişimi ile yeni ekran uygulamalarının olanağını genişletmektedir. “Ekranın bir sanat
yüzeyi olarak kullanımının başlangıcı ve tarihsel gelişimi; işin doğasına dayanarak
ekranın teknolojik evrimi ile doğrudan ilişki içindedir” (Altunay, 2012, s. 22). Yeni
medya sanatının ekran odaklı uygulamaları, ilkin görüntü ve seslerin modülasyonu
bilgisayar ekranında oluşturulan arayüzler vasıtasıyla düzenlenerek net sanatı olarak
tanımlanan ortamda paylaşılmakta olup herkesin ulaşabileceği bir formatta sunulurken
aynı zamanda yine bu ortamda verilerin düzenlenip harici ekranlarda gösterilmesi ve
düzenlenmesi ile bir sürü farklı uygulamaya sahne olmaktadır. Bu farklı uygulamaların
içerisinde yine gelişen teknolojilerle birlikte üç boyutlu modellemeler ve yansıtım
yüzeyleri bir takım kod çözücüler ve yazılımlarla birlikte yeni yaratım olanakları
sunmaktadır. Dolayısıyla insan bedeninin bir uzantısına dönüşen bu aygıtlar yaratımın
tüm olanaklarıyla birlikte şekillenen sanat algısının da bir tür arayüz olarak durmadan
değişen doğasını serimler.
El, göz ve psiko-motor sistemi arasında oluşan ve kullanım becerilerine dayanan bu
süreçlerin belirli bir düzeye gelebilmesi için, kişilerin ekran teknolojisi ile belirli bir
süre deneyim sahibi olmalarını gerektirir. Tıpkı McLuhan’ın (1994) kuramında
olduğu gibi, el teknoloji ile bütünleşir, teknoloji bir duyunun uzantısı haline gelir.
İşte ekran kuşağı olarak tanımlayabileceğimiz bu yeni kuşak, ekranı kendi duyularıın
bir uzantısı olarak kullanmayı becerebilen, gündelik yaşamının tüm süreçlerinde
ekranı algısal etkinliklerin içine taşıyabilen, kendi fiziksel sınırlarının ötesine
geçebilmek için ekran temelli yeni medyaları yaşamının içinde bütünleştirebilen
yeni bir nesli tanımlamaktadır (Altunay, 2012, s. 29).

Buradan hareketle obje arayüzü olarak nitelendirilen ekran ve düzenleme uygulamaları
görüntülerin ve seslerin manipülasyonları için imgelerin yaratımına ve dolaşımına
sanatsal bir tavır yükleyerek yeni medya sanatı içinde devingen yapıların siber uzayını
oluşturmaktadır. Böylece ekranın kendisi yeni sanat uygulamalarının vazgeçilmez bir
düsturu olmuştur. Fakat bu uygulamaların yarattığı sanal dünya, sanatın nesnel doğasına
bir tür meydan okuma olarak adlandırılabilmektedir. Nesnesiz sanat fikri sanatın her daim
öldürülen doğasına içkindir. Oysa ki aslolan değişimin ve deneyimin uçsuz bucaksız
olanaklarında yatan bir sanat fikridir. Beden her zaman algıya açık bir havuzdur. Bu
deneyimi sadece araçların gelişimi ile değil aynı zamanda tüm yaratıcı sistemlerin
değişimi olarak ve dolayısıyla yeni kavramların yol açtığı bir güzergah olarak düşünmek
gereklidir. Artık kaçınılmaz olan nesnesiz sanat fikri değil, değişime ve dönüşüme ön
ayak olan yaratıcı disiplinlerdeki sanat-oluş fikridir. Artık klasik görme biçimlerinden
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değil, ancak tarihi göz ardı etmeksizin yeni görme biçimlerinden yararlanan bir sanat
alanından söz etmekteyiz. Kırılan ideolojiler ve sistemlerdir. Sistemi kökleştiren
ideolojiler ve fikirlerdir. Bunların kitlelerle buluşması ve yaşamsallaşması ise
endüstrilerin varlığı ve varlığını sürdüren araçlar sayesinde olur. Önemli olan bu
yayılımın liderliğini yapan araçların sanat bağlamında daha duyarlı, daha eleştirel ve daha
yoğunluklu duyarkatlar yaratmasıdır. “Söz konusu işlem artık ayıklama, seçme veya
çerçeveleme değil ama evrenin etkilenmesidir, buradan da nesnelerin bizim üzerimizdeki
sanal etkileri ve bizim nesneler üzerindeki olası etkimiz sonucu çıkar” (Sauvagnargues,
2010, s. 62).
Sayısal arayüzlerin müzeler için yarattığı zorluklardan biri, geleneksel sanat
nesneleri ile süreç odaklı (yeni medya) sanatın ihtiyaçlarını dengelemektir. Her
zaman sanat nesneleri olmuştur ve daima olacaktır. Bugün bunlar, müzeler, galeriler,
koleksiyonerler ve konservatuvarların içerdiği koruma ve sunumun kültürel bir
sistem tarafından desteklenmesidir. Yeni medya sanatı bu nesneleri tehdit etmez….
Yeni medya sanatı ,aynı zamanda sanatın ne olup ne olmadığı fikrini de
genişletebilir. Kinetikten kavramsal sanata kadar önceki sanat formlarının bıraktığı
yerde, yeni medya sanatı bizim için genişlemek ve sorgulamak için bir potansiyele
sahiptir (Paul, 2008, s. 74).

Deleuze’ün organsız beden kavramı, zihinlerimizin sanal uzamından çekip çıkardığımız
imgelerimizin yaratımın olanakları ile ve özellikle yeni araçların belirlenimlerinde ortaya
koyduğu varlık düşüncesi, bizi gerçek ve sanal olan kristal bir yapıda buluşturur. Bu
bağlamda da sanatın ortaya koyduğu duyarlılıklar sözünü ettiğimiz varolan sistemlerin
güç ilişkilerini ele geçirir.
Sanatın güç elde etmede en etkili yönelimi döneminin araçlarını etkin bir şekilde
kullanma becerisidir. Bu yüzden Alioğlu yeni medyayı üç söylem kategorisiyle tanımlar.
Bunlardan biri insan-makine ilişkisi, diğeri ağ iletişiminin kontrol ve erişimi ve
sonuncusu da temsili ve temsili olmayan sistemlerdir. Yeni medyanın anahtar
kavramlarını ise, arayüz, etkileşim ve dijital kodlama olarak sıralar. İnsan-bilgisayararayüzünü hem iletişim için kullanılan fiziksel gereçler ve bilgisayar hem de grafiksel
kullanıcı arayüzlerinin kavramsal ve metaforik tasarımları olarak tanımlar (Alioğlu, 2011,
s. 16).
Yeni medyanın obje arayüzü olarak nitelendirilen bilgisayar ve veri düzenleme araçları
ile programları sanatın doğasını değiştirirken hem üreten olarak sanatçıyı hem de
katılımcı olarak izleyicinin etkin rollerini dinamik bir şekilde dönüştürmüştür.
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Yeni medya sanatı, web tabanlı projeler, ses olayları, sanal gerçeklik kurulumları,
mobil hücresel veya PDA projeleri ve uygulamaları - kavramsal sanat uygulamaları,
ağ tabanlı uygulamalar, yazılım kodlama veya örnekleme gibi bir dizi eseri kapsar…
Yeni türler ve sanat uygulamaları ortaya çıktıkça ve işin geliştirilmesinde kullanılan
teknolojiler geliştikçe, bu özelliklerin listesi sürekli değişiyor ve sonuç olarak, bazı
yeni medya çalışmaları diğerlerinden daha zorlayıcı oluyor. Yeni medya sanatının
sunum ve sergilenme üzerindeki etkileri nedeniyle durmadan aktarılan özellikler
arasında, etkileşimlilik, hesaplanabilirlik, bağlantılılık, "sanal" (fiziki bir gerçekliğe
karşıt olarak) temsile eğilim, katılımcı ve zamana dayalı çalışmaların doğası
bulunmaktadır (Cook, 2008, s. 27)

Görsel 57. William Anastasi, 1968, Özgür İrade/ Free Will. Erişim: 16.03.2017. goo.gl/VK6hJE

Örneğin, William Anastasi’nin erken dönem video yerleştirmelerinden biri olan “Free
Will” (1968) adlı çalışması, objenin sanat nesnesi olarak hem aracı hem de metaforu
olarak yer aldığı önemli bir uygulamadır (Görsel 57). Video monitörünün yere
yerleştirilmesi Minimalist heykeldeki nesnelerin kaidesinden nesneye ve çevredeki
bölgeye taşınmasıyla gerçekleşen kaymayı ifade eder. Otuz yılı aşkın süredir bu çalışma,
avuç içinden mimariye her şeyle arasında bir ilişki kuran videonun, çeşitli şekillerde
kullanılmasında bir artışa sebep oldu (Dietz, 2008, s. 81-82).
Bu çalışmada monitörün varlığı sanat için bir arayüz oluştururken, monitörde görüntünün
sağlanmasında elektrik akımının varlığı ve eş zamanlı video kaydındaki görüntü, gerçek
ve sanal uzamın eşleştiği bir ara zaman ve ara mekan yaratmaktadır. McLuhan’ ın “Aynı
andalığın elektrik alanı herkesi herkesle ilgilendiriyor” sözcesi bu çalışmaya manidar bir
eklenti olarak dururken, döneminin de kitle iletişim aracı olan ve iletişimin belirgin bir
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önem arz etmeye oldukça elverişli olan ortamında bugünün sanatının önemli bir ipucunu
veriyor.
Yine benzer bir örnekle bugünün medyası ile sanat alanında yaratıcı bir sunum sergileyen
Ceal Floyer‘ın çalışmalarında da aynı tutumu görmek mümkündür. Floyer, projeksiyonun
sunum olanağı ile görüntüleri aynı anda deneyimleme fırsatı yaratır. Gündelik nesnelerin
anlamını gerçek mekanla karşılaşmalarında sanal olanın uzamına yerleştirirken bir tür
kristalize yapı sunar. İkircikli nesneler ve uzamlar yaratarak gerçek ve sanalın buluşma
noktasını naif bir dille manipüle eder. Bu manipülasyonda aracı nesnesi slayt projeksiyon
ekranı iken, görüntülerdeki nesneler ise gerçeğe içkin olan sanalın varlığını serimler.
Örneğin, sanatçının “Light Switch” adlı erken dönem çalışması duvara renkli fotografik
slayt görüntüsünün ölçeklendirilerek yansıtılmasından oluşur (Görsel 58). Slayt projektör
duvara yakın konumda bir stand üzerine yerleştirilmiştir.
Floyer’in izleyiciyi kandırmak gibi bir niyeti yoktur. Tüm çalışmalarında olduğu gibi bu
çalışmasında da görüntü sağlayıcı araç göz önündedir ve deneyimin bir parçası olarak yer
alır. Sanatçı, 1960’ların kavramsal sanatçıları gibi fikri ön plana çıkararak, izleyiciyi
kendisine sunulan şeyin ötesinde düşünmeye yönlendirir. Günlük nesnelerin
görüntülerini projeksiyon cihazının yardımıyla kullanırken görüntüleri ve anlamları
inceler ve sanat olarak kabul edilen ile edilmeyen arasındaki ayrımlara odaklanır.
İzleyicinin algılarını istikrarsızlaştıran teknolojiyle, illüzyonla, taklitçilikle ve gösteri
kavramlarıyla oynar. Yarattığı illüzyon tamamen ortadadır ve sunumu gerçekleştiren araç
çalışmanın bir parçasıdır aslında. Floyer’in çalışmaları, hayal gücünün ve düşüncenin
imgelerini sezinletir, ancak yine de fiziksel endişeler üzerine yoğun bir şekilde yatırım
yapılır: sanat nesnesi, sanat mekanı ve semantik temsil.

Görsel 58. Ceal Floyer, 1992, Işık Anahtarı/ Light Switch. Erişim: 17.03.2017. goo.gl/JB2wbS
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Ursulla Palla’nın ise obje ve video görüntüsünün bir arada yer aldığı çalışmaları, gerçek
ve sanalın aynı düzlemde nasıl varlık gösterdiğine odaklanan uygulamalardır. “Bird 3”
adlı video yerleştirmesinde modle edilmiş bir çift kuş ayağının üstüne hafif hareket eden
bir kuğu imajı yansıtır(Görsel 59). Kuşun hafif hareketi yüzeyde bir etki yaratır ve modle
edilen ayakları ise bu gerçekliğe katılır. Burada da obje arayüzü olarak nitelendirilen hem
bir çift ayak hem de video montajın düzenlenmesi ile oluşan kuşun kendisidir. İki farklı
gerçeklik bir arada kristalleşir.

Görsel 59. Ursula Palla, 2013, Kuş 3/ Bird 3. Erişim: 18.03.2017. goo.gl/nJ94HO

Wojciech Tymicki'nin “Mythology of Object” adlı video yerleştirmelerine bakıldığında
ise farklı bir illüzyonla karşı karşıya kalınır (Görsel 60-61). Her şeyden önce düzenlenmiş
bir stüdyo ortamı ya da bir natürmort ile karşılaşan seyirci, ekranlarda da bu imgelerle
karşılaşır ve bu ortama ufak bir etkinlikle dahil olduklarında artık bir katılımcı olarak
çalışmanın bir parçası olup, çalışmanın seyrini değiştirirler. Başka bir deyişle izleyicilerin
kendilerini bir film setinde mi yoksa gerçeklerin sihri ile harmanlanmış bir yanılsamalar
kabininde mi bulup bulmadıklarıdır. Wojciech Tymicki'nin bu çalışması, günlük objeler
ve fenomenler gibi çarpıcı kontrastlardan oluşur. Bu çalışmada, görüntünün ve
aydınlatılmış bir projeksiyonun dokunulmazlığındaki aşinalık ve Kitsch'in estetik bir
tuhaflığı vardır. Sanatçı kendisi ve çalışmaları ile ilgili şunu dile getirir:
Bir sanatçı olarak, sanatsal bir girişimin kalitesine ağırlık veriyorum. Tekniğe ilişkin
yaratıcı sürecin bir kısmının, projenin arkasındaki fikirle birlikte çok önemli ve
belirleyici bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Sesli video araçlarının iyi bir şekilde
kullanılmasını, Profesör Grzegorz Kowalski'nin stüdyosunda öğrendiğim bilgi ve
teknik ustalığa borçluyum. Benim için, çalışmalarımın beş yıllık uzunluğu, kendimi
bir sanatçı olarak tanımlayabileceğim bir test alanı yarattı. Neyi yapmak istediğimi
biliyorum ve kazanılmış beceriler sayesinde bunu nasıl yapacağımı biliyorum
(Tymicki, 2017).
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Görsel 60. Wojciech Tymicki, 2012, Nesnelerin Mitolojisi/ Mythology of Object. Erişim: 18.03.2017. goo.gl/GK4dke
Görsel 61. Wojciech Tymicki, 2012, Nesnelerin Mitolojisi/ Mythology of Object. Erişim: 18.03.2017. goo.gl/GK4dke

Yaratıcı direktörlüğünü Alex Lazarus’un yaptığı ve 3D animasyon grafiğini Amon
Tobin’in geliştiği “ISAM” projesi ise işbirliği gerektiren ve yüksek teknolojili bir
mapping projesidir (Görsel 63). Bu proje kapsamında çok boyutlu yerleştirmenin
tasarımını ise sahne tasarımcısı Heather Shaw yapmıştır. Bu görsel performans zihnin
içine daldığı ve kurulumun gerçekten hareket ediyor izlenimi verdiği bir görsel şölendir.
Küpler sürekli yeniden yapılanır. Amon Tobin doğa ve teknolojiyi müzik eseri
tasarımıyla dengelemeye çalışan bir sanatçıdır ve tasarımını yaparken de ses / görüntü
performansının sınırlarını test ederek yeni bir kriter belirlemektedir.

Görsel 62. Amon Tobin, 2011, ISAM. Erişim: 18.03.2017. goo.gl/3vl6OH
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2.2.2.Mekan Arayüzü

Mekan yüzyıllardan bu yana sanatın yaratım olanaklarıyla şekillendirdiği ve içinde varlık
gösterdiği gerçek bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu olgu modern ve öncesinin tüm
sanat tarihsel süreçte bir fenomen olarak gerçekliğinin tartışıldığı bir uzam fikri ile
düşünülmüş ve bugün gelinen noktada bu gerçekliğin elektrik ve elektronik devrelerle
meydana gelen seyahati uzam fikrinin sanal bir suretine dönüşmüştür. Özellikle kitle
iletişim aracı olarak bilgisayarın sağladığı ağlar üzerinden mevcudiyet kavramı değişmiş
ve dolayısıyla mekanın gerçek girdisi olan fiziksel mevcudiyetin yerini ağ tabanlı bir
sanal uzam mevcudiyeti almıştır. Ali Alışır’ın bambaşka mekanlar dediği şey, bir iletişim
modeline içkin olan uzamlar fikridir.
Günümüzde mekan kavramı da artık dört duvardan ibaret değil. İnternet’in ve siber
ortamın gelişmesiyle birlikte insanlar oldukları yerden artık bambaşka mekanlara,
coğrafyalara seyahatler yapabilmekte, yeni insanlarla tanışıp farklı alanlarda iletişim
kurabilmektedir… Bilgiler, görüntüler, sesler artık fiziki bir ortama ihtiyaç
duymamaya başladı (Alışır, 2011, s. 127-128).

Bu iletişim mefhumundan ayrı olarak bir de sanat alanında yaratımın olanakları, aracın
programlanabilir ve etkileşimli yapısı ile ortaya konulan çalışmanın asıl karakteri ortaya
çıkar. Bu karakter sanal dediğimiz alanda gezinen bir gerçeklik fikridir. Alioğlu’nun da
belirttiği gibi; “Sanal mekanlar, günümüzde, arayüz ve ağ temsillerinin çalışma
şekilleridir” (2011, s. 88). Yeni medya sanatının etkileşimli yüzeyinde,

imgelerin

oluşumu sanal bir uzamın ve mekanın varlığında şekillenir. Videonun ve dolayısıyla
bilgisayar teknolojisinin imgeyi ve mekanı düzenleme olanağı uzamın hem zihinsel hem
de varlık gösterdiği fiziksel mekanlardaki mevcudiyetini oluşturur. İlk olarak video
yerleştirmelerin yarattığı mekânsal düzenlemelerden dijital tabanlı yeni önermelerin
ortaya koyduğu sanal mekanlara kadar devingen imgelerin platformu, değişken ve
etkileşimli yeni mekanların yaratım sürecini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda
ekranın içindeki uzam monitörler ya da projeksiyon cihazları ile gerçek mekana entegre
edilirken, bazen izleyiciyi sadece bakış çerçevesi içinde bu iki uzamın arasında bir yerlere
konumlandırır, bazen de aktif bir katılım ile izleyiciyi bu iki uzamın arasında vazgeçilmez
bir noktada konumlandırır. İzleyicinin aktif olarak katıldığı ikinci konum, yaratılmış olan
sanal mekanda bedenin duyusal olarak daha ön plana çıktığı bir mevcudiyeti
sağlamaktadır. Bu süreçte mekan hem duyusal hem de zihinsel bir deneyimin bağımsız
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bir alanına dönüşür. Birinci konumda ise izleyici sadece bakışın ve gerçek mekanın bir
gezintisi içindedir. Her iki konumda da beliren gerçeklik mekanın uzantısında var olan
diğer sanal bir uzamın gerçekliğidir. Her ikisinde de devinen imgenin kristalsi yapısı,
deneyimin ve anlamın ikircikli durumunda bedeni yeniden konumlandırarak yeni
yönelimlerin merkezi karakterini oluşturur. Gelişmiş teknolojilerin en uç örneklerini
sanal gerçeklik uygulamalarında kullanılan simülatör başlığı ve konum algılayıcı
eldivenler ile yaratılan yanılsamalı mekanlar oluşturur. Örneğin Jeffrey Shaw’ın küçük
bir odacıkta üç duvara ve yere yansıtılan “ConFIGURING the CAVE” adlı çalışması
bilgisayar tabanlı simüle edilmiş bir mekanın interaktif eş zamanlı bir video
yerleştirmesidir (Görsel 63). Bu çalışmada kullanıcı arayüzü yaşamsal boyutlarda olan ve
mekanın tam ortasına yerleştirilen bir ahşap kukladır. Katılımcı kuklanın uzuvlarını
hareket ettirdiğinde grafik, resim ve ses oluşturma yazılımı devreye girerek mekanda
görsel etkiler yaratılır. Kuklanın belirli duruşları, belirli görsel olayların meydana
gelmesine neden olurken, kuklanın uzuvlarının hareketi görüntü ve ses üreten yazılımdaki
dinamik olarak çeşitli parametreleri modüle eder. Bu çalışma, fiziksel ve mekansal
koordinatlar arasındaki işlevsel ilişkilerin meta dilini bünyesinde barındırır. Bu ilişkiler
hem fiziksel, hem de kavramsaldır; birçok kültürde geleneksel tutumu yansıtan beden,
her şeyin yeri ve ölçüsü olarak görülür.

Görsel 63. Jeffrey Shaw, 1996, Mekan Yapılandırması/ ConFIGURING the CAVE.
Erişim: 23.03.2017. goo.gl/F4CXgt

Ortak bir çalışma ile yürütülen, güçlü mekânsal bir kurgu olan ve projeksiyon cihazının
yüksek çözünürlüğü ile yaratılan etkili çalışmalardan bir diğeri ise UNSW Profesörü
Sarah Kenderdine’nin “Look Up Mumbai” adlı ortak projesidir (Görsel 64). Kenderdine,
bu projede, yeni medya sanatçısı Jeffery Shaw, bilim adamı ve sanatçı Bernd Lintermann

101

ve fotoğrafçı John Choy ile birlikte çalışır. Kenderdine, Chhatrapati Shivaji Maharaj
Vastu Sangrahalaya müzesinin tavanına Mumbai’nin en görkemli binalarının
kubbelerinden alınmış görüntülerin eşleştirilmesiyle izleyiciyi yatar pozisyona alarak bir
tür video mapping uygulaması gerçekleştirir. Bu çalışma, kiliseler, camiler, tapınaklar,
hükümet ve sanayi binaları, evler ve gece kulüpleri gibi bu şehrin farklı mimari yapılarını
içeren eşsiz bir portre sunar ve özel olarak programlanmış dijital animasyonlar
kullanarak, rastgele bir sırayla sunulan altmışdan fazla balık gözü görüntüsünü bir araya
getirir. Bu site-spesifik yerleştirme de kubbeyi taklit etmek için zemin katta yer alan 4K
çözünürlüklü ve 6 m çapında bir yansıtım gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçiler tavan
görüntülerinin dijital sahnesinde gotik ve çağdaş, kutsal ve seküler, üst üste ve birinden
diğerine geçen görüntülerle sarmalandı. Kubbe içindeki tavan görüntülerinin projeksiyon
haritalaması, çeşitli boyut ve orantıların mimari bütünlüğünü korur ve görüntü dizisi
açıldığında ölçek ve formda çarpıcı algısal kaymalar sağlar. Bu kaymalar, her bir
görüntünün iç piksel yapısını bozar ve bu görüntüler arasında geçişler yaratmak için
dijital animasyonlar kullanarak çoğaltılır ve onları çeşitli dönüşüm modellerinde modüle
eder ve harmanlar.

Görsel 64. Sarah Kenderdine, 2015, Mumbai’ye Bak/ Look Up Mumba. Erişim: 23.03.2017. goo.gl/QmcnL

Bu nokta da artırılmış gerçeklik uygulaması mekanın fiziksel karakteri ile sibernetik
öğelerin bir arada etkin bir birleşme ile izleyicinin farklı mekansal deneyimler yaşamasını
olanaklı kılan bir teknoloji olmuş ve sanat bağlamında hem sanatçıya hem de izleyici ya
da katılımcıya yepyeni bakış açıları sunmuştur. Ekranın kendisi ve mekanın kendisi
arayüzün vazgeçilmez unsurları olarak kendi içlerinde bir tür birleşme ve kopma olarak
düzenlenen yapılar bütününü kapsamaktadır. Artık fiziksel mevcudiyetinde ötesinde
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farklı deneyimlerin sonsuz güzargahını belirleyen bu yeni yaklaşımlar yaratımın da
sonsuz karakterini betimler.
Aitken, Fransa'nın güneyinde ve Roma döneminden bu yana az gelişmiş bir coğrafya olan
Camargue bölgesinde, boş panoramalarını yakalamaya çalışır. Hangar benzeri bir yer
olan Grande Halle'de, Aitken'in muazzam sinematik ekranları, fiziksel manzara için
neredeyse hologramlı bir görünüm

yaratmaktadır (Görsel 65). Çalışmalarında arka

planda akıp giden mimariye atıfta bulunur. Bu atıfı yaparken ziyaretçiyi dev ekranlar
labirentinin yönlendirmesiyle sarmalar. Dev projeksiyon ekranları dramatik bir
topografya sunar.

Görsel 65. Doug Aitken, 2012, Değişen Dünya/ Altered Earth. Erişim: 23.03.2017. goo.gl/rwIxYw

Mekan olgusunu yeni araçların belirlenimi ile hem videonun yapısında hem de
yerleştirilmiş mekandaki bağlamında görünür kılmak yeni medya sanatının en çarpıcı
örneklerini oluşturur. Video uygulamasını bu bağlamda mekana konumlayarak yaratıcı
bir bağlam oluşturan sanatçılardan biri de Milla-Kariina Oja’dır. “Behind Dark Curtains,
Snow Seems to be Whiter” adlı dört kanallı video yerleştirmesinde, 19. yüzyılda inşa
edilmiş bir grup eski ve terk edilmiş ahşap evlerin etrafında merkezlenir (Görsel 66).

Görsel 66 Milla-Kariina Oja, 2015, Koyu Perde Arkasında Kar Sanki Daha Beyazlıyor/ Behind Dark Curtains,
Snow Seems to be Whiter . Erişim: 25.03.2017 . goo.gl/1TXDfN
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Yiyun Kang’ın “Mind the Gap” adlı video yerleştirmesinde özellikle çalışmanın adı
önemli bir anlam barındırır (Görsel 67). "Mind the Gap", tren yolu ile istasyon platformu
arasındaki boşluğa dair demiryolu hattına yönelik dikkat edilmesi gereken ünlü bir sesli
uyarı deyimidir. Ayrıca sanatçı için mobil iletişim hattının metro ulaşımında tamamen
kesilmesi, dış dünyadan ani kopukluk ve dolaşım alanına hâkim olan kendine has
sessizlik bu çalışma için önemli veriler sağlamaktadır. Bu nedenle, "Mind the Gap"
sözcüğünü tekrar tekrar işitmek sözcüğün ima ettiklerini düşünmeye çağırır. Sözcük bir
şekilde insanlara bir uyarı mesajı gibi gelir, fakat hayatımızın her alanında var olan
"boşluk" hakkında bir fikre ihtiyacımız vardır. Boşluk her yerde var; Ilişkiler, toplumlar,
aileler vb. Bu video yerleştirmede, cümlenin çifte anlamıyla oynayan sanatçı, basit
kağıtları sanal alanlara çevirerek mesafe kavramlarını veya insanlar arasındaki boşluğu
mecazi bir şekilde ifade eder. Duvara kavisli bir biçimde asılan basit kağıt, aslında mecazi
bir penceredir. Videonun ilk kısmı izleyicilere hareket halindeki trenlerdeki gibi bir his
verir. Sonra dış sahne harekete geçer ve geçen manzara bazı noktalarda soyut resimlere
dönüşür. Hareketli görüntüler geometrik şekiller olur ve zeminde de yansımalar yaratır.

Görsel 67. Yiyun Kang, 2014, Boşluğa Dikkat Et/ Mind the Gap. Erişim: 25.03.2017 goo.gl/aFw37A

2.2.3.Zaman Arayüzü

Özellikle devingen imgeler söz konusu olduğunda yeni teknolojilerin sunmuş olduğu
sayısız olanakların araçların yaratımına ciddi paylar sağladığı görülmektedir.
Ekranlardan, mekansal sunuma kadar ve düzenleme yetkinliğini sağlayan arayüzlerin
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sonsuz biçimleme olanağına kadar bir dizi uygulama söz konusudur. Bu uygulamaların
en can alıcı düzenlemelerinden birini de zaman mefhumu oluşturur. Bu nokta da
Deleuze’ün kristal imge tanımında zaman imajın belirlenimi önemlidir. Algılanabilir
günlük yaşantımızın zaman akışının ötesinde bir de sürekli geçmişe taşınan anın
zihinlerimizde yer edinen sanal fragmanları vardır ki, bu fragmanlar şimdinin durmadan
değişen zaman algısına eşitlenir. Bu eşitleme düzleminde de aktüel ve virtüel imgenin
birbiri içerisine geçme durumu içkinlik düzlemini verir. Bergson’un genişleyen zaman
kavramından hareketle, zamanın akışı mekansal koordinatlara sahip olduğunda biraz
açıklık kazanacaktır.
Geçmiş bu her günkü eylemlerin kendi sanal biçiminde depolanan bir imgesidir.
Öyleyse zamanın her bir anında yaptığımız her şeyin edimsel ve sanal bir biçimi
vardır. Geçmişi hatırlamaya çalıştığımızda, aradığımız, geçmişin depolanmış sanal
görüntüleri arasındadır. Geçmiş gündelik hayatımızı davetsizce kesintiye
uğrattığında, mesela isteğimiz dışında hafıza bizi “geçmişe taşıdığında”, bunun
nedeni mevcut edimselliğimizin (bir tat, ses, koku, duruş) sanal geçmişimizin bir
yerlerinde depolanmış sanal bir imaja denk düşmesidir. Dolayısıyla, taşındığımız yer
sanal geçmişin (Bergson bunun dev bir huni şeklinde olduğunu tahayyül etmişti) bu
parçasıdır. Öte yandan, kesintisiz bir şimdiki zaman hissi gelişir çünkü şimdide
gerçekleşen etkinliklerimizin güncel versiyonunun bilincindeyizdir. Geçen zamanın
doğrusal ilerleyişini çoğunlukla ve zaman içinde olduğu gibi mekan içinde de
algıladığımız yer burasıdır (Sutton & Martin-jones, 2014, s. 106).

Yeni medya sanatının tarihsel çerçevesine bakıldığında her makine ve teknolojik keşfin
zaman algısını daha da açığa çıkartarak mevcudiyetleri yeniden yer edindirdiği durumlar
ortaya çıkmaktadır. Bu hem toplumsal, hem kültürel hem de sanatsal verilerin insan
olarak bizi sürüklediği araçsal faaliyetlerin bütünüdür. Sanat bağlamında yeni
teknolojilerin ön ayak olduğu yanılsama durumları da bu gerçekliği parçalamış ve
devingen imgelerin görünür kılındığı ekranların sanal uzamına, zaman ile eş ya da parçalı
durumların bir gösterimine ve düzenlemesine uyarlanmıştır. İmgeler de bu uzam
içerisinde sanal ile gerçeğin ayırt edilemezlik çizgisinde varlık göstermektedir. O yüzden
yeni medya sanatının melez-imajlarında görüntülerin gerçek nesneler, gerçek mekanlar
ile bağıntısında ayırt edilemezlik durumu görüntü odaklı bir kültürün yaşantılanmasıdır.
“Deleuze’ün “zaman kristali” adını verdiği, zamanın hem sanal hem fiili imajlar olarak
ayırt edilemez varlığını temsil etmeye başlarlar” (Martin-Jones, 2014, s. 116).
Kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkan her keşif zamanı da tanımlamıştır. Matbaa ile
bilginin yayılımı hız kazanmış, telefon ile iletişimin coğrafyası değişmiş, fotoğraf ile
zamanın anlık kaydı tutulmuş, hareketli görüntü ile (sinema ve video) zamanın kaydı
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genişlemiş ve bilgisayar ile de tüm eski medyalar entegre olup geniş coğrafyalar yaratmış
ve dönüştürmüştür. Zaman her seferinde hız kazanmış şekilde katmanlaşmış ve
genişlemiştir. Dolayısıyla devingen imgelerin (video ya da hareketli grafikler) bilgisayar
ortamında montajlanması, düzenlenmesi ile oluşturulan imgeler zamansal verilerdir. Bir
nevi zamanın görsel bir sistem içerisinde montajlanmasıdır, yani montaj-zamanın
kendisidir. Buradan hareketle yeni medya sanatı içinde video alanları oluşturan
düzenleme yetkinliğinin arayüzü olarak duran zaman algıların ve anlamların oluşum
cephesinde önemli bir paydaş olur.
Örneğin Andrea Galvani’nin “The End” adlı video yerleştirmesinde, gökyüzünün denize
kavuştuğu ufuk çizgisi, sürekli sonsuz hale gelerek zaman ve mekan algılarımızı
genişletir (Görsel 68). Sınırlar fikri ayrım noktaları olarak belirir, fakat bu çalışma bu
fikrin yerine temas noktaları önerir. Böylece sınırlar pozisyon değiştirir, güç kazanır,
enerji üretir. Bu sınırlar matematikte diferansiyel denklemlerin topolojilerini ve
koşullarını tanımlarlar; termodinamiğin yasalarını yönetirler. Sınırlar politik, coğrafi
veya psikolojik alanlar olabilir. Ufuklar hem duyarlı hem de bilişsel algı çevresidir. “The
End” ile Galvani, ufukta uzamsal ve geçici sınırlar konusundaki deneyimimizi
genişleterek fiziksel ve kavramsal esnekliklerini ifade etmeyi amaçlar. Jeolojik zaman,
ilk gündoğumu ile başladı: güneş çevresinde gezegenimizin hareketinin ilk kronografını
temsil eden ve sürekli tekrar eden bir olaydır. Kısa bir süre, kozmik varoluş sarkacında
tek bir titreşim boyunca bu sürekliliğin bir parçasıyızdır (Galvani, 2015).

Görsel 68 Andrea Galvani, 2013-2015 , Son/ The End. Erişim: 26.03.2017. goo.gl/nbEZRp
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Çalışmalarında lirik bir dil yaratmaya özen gösteren Michal Rovner ise tarihsel
dokümantasyon, arkeoloji, bilim ve koreografi süreçlerine dokunarak izleyicide
sorgulayan durumları aktive etmektedir (Görsel 69). Bunu yaparken de en önemli
belirteci zamandır. Rovner oluşturduğu görüntüleri süreklilik içinde sabitlemiştir:
görüntülerdeki figürlerin hareketi sanki fırça darbelerinin bıraktığı silik ya da keskin izler
gibidir. Sonsuz bir döngü içerisinde zaman hala durur gibidir. Bu video görüntülerini
bilgisayar yardımı ile düzenler. Ve bu düzenlemede bedenlerin hareketi bazen ışık bazen
de karanlık bir küme oluşturmak için zamanın akışına bağlanırlar. Bu bedenlerde sürekli
bir devingenlik vardır. Rovner’ın arkeolojiye olan ilgisi çalışmalarının döngüsel tarih ve
zaman anlayışını sergiler. Zaman, başı veya sonu olmayan bir olay gibi aktarılır. Sanatçı
ortaya koyduğu çalışmalarının temeline insanlığı yerleştirir. Çünkü dünya iç savaşlara ve
kardeşlik kavgalarına ev sahipliği yapar. Bundan dolayı sanatçı, döngüsel bir tarihi
zamanın akışı içerisine yerleştirdiği bedenlerle bir tür etkileşim ve birliktelik duygusuyla
yaratmak ister.

Görsel 69. Michal Rovner, 2014, Current Toledo. Erişim: 27.03.2017. goo.gl/dEQ0S2

Amy M. Ho’nun “Corner View” adlı video yerleştirmesinde ise zamanın farklı bir
kurgusu ile karşılaşırız (Görsel 70). Bu proje kapsamında video görüntüsündeki
pencerenin varlığı gerçek mekan ve zamanla ilişkisinde belirleyici bir temel oluşturur.
İzleyicinin nerede durduğuna bağlı olarak, yansıtılan görüntü, gerçek manzara ile aynı
hizaya gelebilir veya başka bir zamanın ve başka bir yerin dış görünümünü sunabilir (Ho,
2015). Bu bağlamda gerçeklik ve onun sanal uzantısı izleyicinin konumuna göre gerçek
zamanla çakışmakta ya da ayrılmaktadır.
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Görsel 70. Amy M. Ho, 2015, Köşe Görünümü/ Corner View. Erişim: 29.03.2017. goo.gl/IM4GUC

Yeni medya sanatının etkileşimli yüzeyleri interaktif katılım ile eş zamanlı bir yaratımın
olanaklarını da işler. Bu olanak ile zaman odaklı çalışmaların hareketli imgeleri
katılımcının payını önemli bir düzeyde vazgeçilmez olarak belirler.
Kitleyi en kolay şekilde meşgul edecek gibi görünen yeni medya sanatı reaktif
sanattır. Çoğu dijital sanat projesi (birbirlerine tepki veren etkileşimsiz yazılım
öğelerinden oluşsa bile) reaktif olabilse de, bu terim doğrudan etkileşim
gerektirmeyen fakat bunun yerine görüntüleyenlerin varlığını veya hareketlerini özellikle video tanıma yazılımı aracılığıyla- okuyan projelere uygulanır; ve onlara
tepki gösterir (Paul, 2008, s. 62).

Görsel 71. Scott Snibbe, 2005, Gölge Yakalama, Ekran Serisi/ Shadow Bag”, Screen Series. Erişim: 29.03.2017.
goo.gl/ceG8EA

Scott Snibbe’nin ekran serilerinde, izleyenlerin aktif ve eş zamanlı olarak katılım
sağladığı ve ekranın etkileşimli yüzey olarak araştırıldığı uygulamalar görülür (Görsel
71). Projektör yalnızca izleyicinin gerçek gölgesini aydınlatan bir ışık kaynağı gibi
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davranır; fakat bir tarafta bu gölgeler kaydedilir ve yeniden oynatılır. Gölgelerin kopyası
durmayan bir akış sağlar. Bazen bir izleyici bu gölgelerden birine dokunduğunda, gölge
bir ceset gibi çöker. Gölge bastırılmış ve bilinçsiz benliklerin psikolojik bir terimi olarak
anlamlandırılır ve anlam çalışmaların isimlerine yansır.
Tüm bu yönelimlerin ardında zaman arayüzü vardır. Yaratımın olanaklarında zaman
mefhumu da düzenlenen ve manipüle edilen bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu olgu
görüntülerin kurgusunda bazen gerçek zamanla özdeş bazen de ondan ayrı zamansal
çizgisi olarak belirir. Önemli olan zamanın, kavramsal boyutunda ya da çalışmanın
katılımcı ile şekillenen yüzeyini interaktif bir uygulama boyutunda değişime ve
dönüşüme açık alanların yaratımına ön ayak olacak imgelerin düzenlenme biçimleridir.
Her biçimleniş farklı ulamlar yaratır ve arayüz kavramı da teknik bir belirlenimin ötesinde
özellikle yeni medya sanatının farklı uygulamalarındaki ulamların çerçevesini çizer.
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3.BÖLÜM

YENİ MEDYA SANATINDA DEVİNGEN İMGELER: VİDEO
ALANLAR

Araştırmanın önceki bölümlerinde üzerinde durulan tarihsel ve kuramsal açılımların sanat
alanında ortaya koyduğu değişkeler yeni medya sanatının dayandığı köklere ve bu
köklerin imgeler üzerindeki etkilerine dair araştırmalara ve sorgulamalara yöneliktir.
Neticede yeni medya sanatının kökenini 19. yüzyılda ortaya çıkan fotoğrafın keşfiyle
düşünmek ve süreç içerisinde bilimle ve endüstri ile paralel giden elektronik görüntü,
video ve bugünün dijital teknolojilerinin yeni araçlar ortaya koyması ile şekillenen sanat
algısını ne tür bağlamlarla ilişkilendirdiğini düşünmek araştırmanın ana eksenini
oluşturmuştur. Bu araçlar dolayımında şekillenen sanat fikri yeni açılımlara ve
kırılmalara neden olarak melezlik mefhumunun ortaya çıkış aşamalarını gözler önüne
sermiştir. Bu yüzden melez ara yüzler de devingen imgeler ile kastedilen, araçların
kullanımında değişen ara yüzler ile şekillenen devingen imgeler, bugünün görsel ve
iletişim çağında ne tür bileşkelerle melez mefhumunu yarattığına dair bir dolayım ortaya
koyulmasındandır. Burada “devingen imgeler”, hareketli görüntüler ile bağdaştırılıp
videonun güncel yapısına gönderme yapmaktadır. İlk bölümde fotoğraf ile başlayan
serüvende fotoğrafın kendisi sanatın nesnesini geleneksel olandan kopuşu sağlayan ilk
basamak olarak ışığın resmettiği yüzeyler olarak belirir. Bu beliriş aslında gerçekliğin
görüntülerdeki yanılsaması olarak ortaya çıkar ki, bundan sonraki süreçlerin nerdeyse
tümü bu yanılsama üzerine kurulur. Kitle iletişim araçlarının toplumu, kültürü ve
dolayısıyla sanatı etkileme gücü ilk bu temasla gerçekleşmektedir. Elektronik görüntünün
ortaya koyduğu gerçeklik de bu bağlamda yeni temaslarla gerçekleşmiş ve araca eklenen
her yenilik temasın daha etkili bir yönelimini ortaya çıkarmıştır. Sanat bağlamında ise bu
temas ile şekillenen imgeler, bedenin duyumsama yeteneğine eklemlenerek nesne-mekan
ve zaman algılarının araç ile olan bağıntılarında ortaya çıkmaktadır. “Sanat tarihi
olmadan, özellikle sanat tarihinin eleştirel imge analizini olanaklı kılan araçları olmadan,
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imgeye veya görüntüye tarihsel ve daha derin bir anlayışla yaklaşmak olanaksızdır”
(Alioğlu, 2011, s. 66). Rapor içerisinde bu tarihsel süreç araştırılırken kuramsal olarak
kaçınılmaz olan bir arka planda irdelenmiştir. Bu kuramsal açılımda aracın sağladığı sanal
olma hali zihinsel imgelem verilerinin sağladığı virtüellikte bir çakışma noktası
yaratmakta ve bu noktadan hareketle de Deleuze’ün kristal imgesi devreye girmektedir.
Deleuze’ün virtüeli yani sanal olanı gerçeğe yakınlık ve uzaklık dereceleri ile nitelendirip,
yakınlık derecesinin bir imgeyi olmakta olan ile oluş çerçevesinde ele alması sanalın
üstünlüğünü yok edip, sanalın da gerçeğe bağlı bir kristalize yapı olduğunu belirtmesi
bugünün araçlarının da yaratım çerçevesinde bu kristali içermesinde önemli bir noktadır.
Bu durumu günümüzün bilgisayar aracılı bir düzenlenişinde ele aldığımız da, örneğin bir
verinin bilgisayara aktarımı ve burada düzenleniş modelleri, kişiye sayısız ekleme,
çıkarma, silme, birleştirme, yeniden yaratma gibi olanaklar sunmaktadır. Dolayısıyla bu
alan içerisindeki deneyim yaratıcı aklın imgeyi düzenlemesinde sayısız olanak sunmakla
birlikte, kendi tahayyülünün biçimsel arayışlarını da şekillendirmektedir.
…uzaklık ve yakınlık arasındaki bu mücadele, imgelere dayalı neredeyse bütün
deneyimler için esastır ve çoğu imgenin sanallaşmasına temel oluşturur. Deneyimin
iki boyutlu ekranlara mı üç boyutlu simülasyonlara mı dayandığına bakmaksızın,
görülen imgelerle bakan izleyici arasında her zaman bir miktar mesafe bulunacaktır.
Bu durum ancak imgeler heykel gibi fiziksel hale gelirse ya da izleyicilerin bedenleri
holografikleşirse değişecektir (Burnett, 2012, s. 114-115).

Gerçeğin ve sanalın birleşme noktası olarak tanımlanabilecek ve kristal imgeye atıfta
bulunacak yeni yönelimler ve uygulamalar da yeni medya sanatının içinde önemli bir alan
olan videonun yapısına nitelikli bir değer kazandıracaktır. Bu yüzden yeni medya
sanatında devingen imgeler olarak nitelendirilen yönelimler video alanları kapsayacaktır.
Uygulama aşamasında ortaya çıkan çalışmalar bu araştırmaların neticesinde şekillenen
imgelerin bağlantı noktalarına odaklanacaktır. Bu bağlantı noktalarındaki en belirgin
özellik ise gerçek ve sanal uzantıların ve uzamların birbiri ile çakıştığı düzlemde sonsuz
zaman algısının yarattığı bir tür yeğinlik dereceleridir. Bu yeğinlik kavramının
Deleuze’dan hareketle raporun uygulamalar kısmında ele alınması çalışmaların bir tür
düşünsel etkinliğine katkı sağlayacağı inancından kaynaklanmaktadır. Bu inançtan
hareketle sanatçı için bir tür özgürleşim gerçekleşecek ve bu özgürleşmenin kendisi
Deleuze’ün duyuma yönelik mantığında ortaya çıkacaktır. O yüzden klişelerden kurtulma
çabası önemlidir. Her dönemin kendisi ve tanımlamaları belli sistematik değerler atfeder
ve bu bilindik değerlerin arasında söz konusu olan sanat fikri ise önemli olan yapıtın
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ortaya koyduğu yoğunluklar ve olasılıklar düzleminde hareket eden tekilliklerdir. O
yüzden deneysel bir yaklaşımın olanaklarında modern yapıtın temsili karakteri alaşağı
olacaktır. Bu bağlamda çoklu medyaların sunmuş olduğu perspektifler merkezsiz bir alan
oluşturarak çokluk fikrini sanata da sirayet eden bir merkezsizleştirme fikri ile
eşitleyecektir.
O halde duyumu temsilden çekip çıkarmak, bütün temsillere eşlik eden
“Düşünüyorum”u mümkün kılan “sezginin biçimleri” zaman ve uzamı estetik bir
“deneylemenin” parçası yapmaktır. Uzam ve zaman ilişkimiz (uzamsallığımız ve
zamansallığımız) değişir ve yapıt bu değişimi gösterir, uzam ve zamanda “deney
yapılacak” olan şeyleri adeta ifşa eder. Zaman konusunda… yaşamın açılmasında
temsillerin “Düşünüyorum”unu ya da bunun dayandığı “çok katmanlılığın sentezini”
önceleyen bir tür zamansal belirlenmemişlik vardır… Böylece “çığırından çıkan
zaman” la eş anlı olarak uzamda ve bizim uzamla olan deneyim-deneyimizde bir
değişim gerçekleşir; “yayılmış” bir uzamsallıktan “yeğin” bir uzamsallığa geçeriz.
“Duyumsanabilir olanın asimetrik sentezi”nin sağladığı “temelsiz” ya da
“temelsizleşen” bir uzamla karşılaşırız (Rajchman, 2013, s. 137).

Böylelikle yeğin kavramı uygulamalar kısmında gerçekleşen çalışmaların hem uzamsal
hem de zamansal biçimlenişlerinin ötesinde bir olguya işaret edecektir. Bu olgu da
duyumsamanın cephesinde ve araçların gerçekleştirdiği sanatsal ifadenin dışavurumunda
irdelenecektir.

3.1.UYGULAMALAR

Raporda yer alan çalışmaların bütününün, imgenin devingen yapısının bir döngü olarak
zamanın sonsuz bir yinelemesiyle eşleşerek deneysel bir yöntem belirlediği söylenebilir.
Burada özellikle devingen imgenin yapısının sadece hareketin değil aynı zamanda
ekrandaki çerçevelenmiş zamanın birbirine bağlanmasındaki dinamizm de ön plandadır.
Yücel’in belirttiği gibi, buradaki imgeye yeni anlatım malzemeleri, devinim retoriği
eklenir (2013, s. 168).
Bu tür imge yalnızca varlıklar devindiği için devingen değildir, çerçevelemenin
değişimi de devingenliği sağlar… Devingen imgenin uzamı, ekranda görünen; ama
aynı zamanda görünmeyen, bizi ekranın ötesindekine duyarlı kılandır. Ekran kapalı
bir sahnenin aynası değildir. André Bazin “Ekranın tablonunki gibi bir çerçevesi
yoktur, yalnızca olayın bir bölümünü gizleyen bir örtüsü vardır” der (Yücel, 2013,
s. 168).
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Bu nokta da araştırma kapsamında “Günlük” adlı video yerleştirme sürecin ilk uygulama
çalışmalardan biridir (Görsel 72,73). Bu uygulama da Adobe Photoshop programında
standart ölçülerde olan A4 boyutunda sayfalar açılarak, bu sayfaların üst sağ köşelerine
1'den 82'ye kadar olan sayfa numaraları akışı slayt gösterimi ile düzenlenmiş ve
görüntünün gerçek A4 boyutunda bir kağıt destesi üzerine yansıtımı sağlanmıştır. Kendi
doğum tarihim olan 82 rakamı, çalışmadaki sayfa akışının aralığını belirlemektedir.
82'den sonra tekrar başa dönen görüntü, sınırlı bir sayımı sonsuza taşır niteliktedir.
Günlük adlı bu çalışmada nesne olarak sayfanın kendisi imgenin görüntü eşliğinde
dolayımlandığı bir sayfa fikri ile çakışır. Bu çakışmada sayfanın çevrimi görüntünün
akışının numaralandırılmış zamanının akışına içkin olan yapısında belirlenir. Gerçekte
reel ve statik olan kağıt destesi görüntünün dinamikliği içerisinde gerçeğin etkinliğini ele
geçirir. Bu etkinlikte zamanın akışı sürenin sonsuz belirtisi içerisinde imgenin varlığını
belirteç içine alır ve şimdinin her göz atımı geçmişin depolarına yerleşir.
Süre, geleceği kemiren ve ilerledikçe kabaran geçmişin daimi ilerleyişidir. Ve
geçmiş durmaksızın büyüdükçe muhafazası için hiçbir sınır yoktur. Hafıza…
hatıraları bir çekmeceye koyup kaldırma ya da onların kaydını tutma yetisi
değildir,…(G)erçekte geçmiş kendisi tarafından, kendiliğinden muhafaza edilir
(Sutton & Martin-jones, 2014, s. 106).

Görsel 72. Tuba Merdeşe, 2011, Günlük/ Diary.
Görsel 73. Tuba Merdeşe, 2011, Günlük/ Diary (Detay).

Böylece “Günlük”, aracın sanal dolayımında hem gerçekliği yerinden eden yeğin bir
uzama hem de ayrıştırılmış bir zamana denk düşer ki, bu da duyumda gerçekleşir.
Bakışımız hem gerçeğin içinde hem de sanal olanın düzenlenişi içindedir. Sayfanın
kendisi imgesiyle birlikte aynı düzlemde yer edinirken numaralandırılmış zaman zihinsel
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imgelerimizin hareketini belirsizleştirir. Tıpkı Deleuze’ün virtüel imgesi ve edimsel
imgesi arasındaki saptanamazlık gibi, burada da çakışma düzlemindeki sınırlar
saptanamaz.
Zamanın iki veçhesi, geçen şimdinin edimsel imgesi ve korunan geçmişin virtüel
imgesi, edimselleşme içinde, saptanamaz bir sınırları da olsa birbirlerinden ayrılır;
ama kristalleşme içinde, birbirlerinin rolünü üstlenerek ayırt-edilemez hale gelecek
kadar değiş tokuş içindedirler (Deleuze, 2016, s. 17).

Bu çalışmada virtüel ile aktüelin çakışma düzleminin silikleşmesindeki zihinsel
paradigmaların zamansal yetkinliğinin öne çıkması amaçlanmıştır. Sonuç olarak sanatsal
etkinlikte aracın sağladığı bağlantı noktaları zihinsel imgelerimizin de bağlantı
noktalarını belirlemektedir.
Videonun “düşsel” yönünü araştıran sanatçı, imgelem ile harmanlanmış,
yumuşamış, erimiş teknoloji ürünü imgelerin, sert ve acımasız mekaniklikteki
yönleriyle yüzsüzleşecektir. Kodlanarak ve diğer ölçülebilen niteliklere nakledilerek
böylesine ölçümsel özelliklere dayandırılan bir sistemin, insan bilinçaltı gibi,
aktarılan herşeyin çarpık biçimde dönüşüme uğradığı bir alan olarak araştırmaya çok
uygundur. Düş görme ve bilinçaltı, kesin dönüşüm süreçlerine sahiptir fakat
etkilerinin sonucu daima umulmadıktır, bu nedenle de işlevleri bir sır olarak kalır.
Sanatçı videonun düzenleyici dönüşüm süreçlerini araya koyarak benzer bir
çarpıklığı harekete geçirebilir. Birleştirerek, zamanlayarak, seçerek ve düzenleyerek
yani bu kontrollü sürece yaratıcı bir tavır getirerek, video sanatçısı bu aldatıcı
ölçülülükten uzaklaşabilir (Turim, 1995, s. 105).

Bu noktada yakınlık uzaklık kişilerin algısal etkileşiminde bir tür mesafe olup onların
imge dünyalarını harekete geçirir. Bu yüzden arayüzü, görüntü ya da bununla birlikte
etkileşim sağlayan obje olarak nitelendirirken aynı zamanda sanatsal üretimle etkileşime
geçen kişi arasında varlık gösteren bir ara alan ve ara zaman olarak nitelendirilecektir ki
bu da kişi ve ürün arasında bir tür zihinsel mücadeleye içkin olacaktır.
“Takvim” adlı çalışma da ise teknik olarak kağıt destesinden sayfa koparılarak video
kaydı ile bir dk’lık bir görüntü elde edilmiş ve bu video loop’lanarak duvarda asılı olan
kağıt destesinin üzerine birebir sekilde projektör ile yansıtılmıştır. Bu çalışmada sanal ile
gerçeğin aynı düzlem içerisinde bir araya gelmesi ifade olanaklarının sınırlarını
zorlamaktadır (Görsel 74,75). Gerçek varlığı ile duvarda asılı duran kağıt destesi,
gerçeğin temsili karakteri ile oradadır ve üzerine yansıtılan video ise kendi görüntüsünün
bir tezahürüdür. Gerçekte destede hiç bir sayfa eksilmezken, gerçeği ile çakıştırılan bu
tezahür içerisinde, sayfalar sonsuzca eksilmektedir. Sayfanın kopma eyleminin sanal
düzlemde sağlanması ile gerçeğin duyumsal etkisi bir illüzyona tabi tutulmuştur. İzleyici
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sanki hipnozun zihinsel etkinliği içindedir ve gerçek ile göz göze olmasına rağmen ondan
ayrı olduğu bir etkinliğe sürüklenmektedir. Çalışmadaki ses unsuru ise sayfaların
yırtılırken çıkardığı seslerin kaydıdır. Adeta beynin derinliklerine kazınan bir çığlık
gibidir. İzleyicinin kendi imgelemiyle dolmasını bekleyen bu sayfalar aslında her insanın
kendi zamanının birer parçası olup çıkıverirler. Deleuze’un içkinlik kavramından
hareketle maddi olanla maddi olmayanın aynı düzlemde bir araya geldiği etkinlikte
imgenin gücü görülür.
Örneğin bu kitabı çevrimiçi okuyor olsaydınız, ekranı kaydırarak ya da fareyi
tıklayarak sayfaları çevirmeniz, satırları okumanız, hatta belki sayfa üzerinde notlar
almanız bile mümkün olurdu, yine de hala kitabın “maddesi”yle herhangi bir şekilde
temas ediyor olmazdınız. Bir fare ya da klavye kullanıyor olurdunuz. Ama aklınızda
bir kitap fikri ve o fikre sizin yüklediğiniz veya, örneğin sayfa imgesi gibi, bilgisayar
tarafından verilmiş bir şekli olurdu. İşte içkinlik fikrinin fiziksel bir görüntüsüne en
çok bu maddi olan ve olmayan iki şeklin birbiriyle kesiştiği noktada yaklaşabiliriz
ki içkinlik düzlemi dediğimiz şey de budur. Yani asıl mesele maddi olanla olmayanın
kesiştiği düzlemdir ( Sutton ve Jones, 2014, 49).

Görsel 74. Tuba Merdeşe, 2012, Takvim/ Calendar.
Görsel 75. Tuba Merdeşe, 2012, Takvim/ Calendar (Detay).

Videoda imgeyi oluşturan hareketin kendisidir. Bu çalışmada uzam içerisinde zamanın
sonsuz döngüsü hareketin canlılığını verirken algının zihinsel etkinliği ile sanal uzamda
sunulan hareketli imgenin duyumsal etkinliği izleyiciye alışılmış anlamın dışında bir
deneyim yaşatmaktadır. Bu deneyim hipnozun etkisinde olan süjenin( hipnotize edilen
kişi) uyku ve uyanıklık arasında deneyimlediği zihinsel etkinliklerin bir armonisi gibidir.
“ O halde devinim bir imgedir, atom, etkileri ve tepkilerinin gittiği yere kadar giden bir
imgedir; belirsizliğin öznel merkezi olan beyin bir imgedir ve bu yüzden, dış
devinimlerden nitelik bakımından farklı olan ruhsal görünüm gibi imgeleri içermez.
İmgeleri içermez çünkü kendisi bir imgedir” (Sauvagnargues, 2010, 60). Bu süreçte yeni
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medyaların sağlamış olduğu olanakların içinde video alanlar, imgelerin temsili
karakterini ya da duyumsal karakterini belirlemede yardımcı olacaktır.
Rapor içerisindeki çalışmaların bütünü “gerçeğin düşünsel cephesinde sarsıntıya uğramış,
eksilmiş, parçalanmış, çoğalmış, birleşmiş dağınık imgeler” olarak tanımlanabilir. Bu
dağınıklık gerçek ve imge arasında sanat yaratımını açığa çıkarırken, aynı zamanda
dönemin gerçeklik-sanallık kavramları da çalışmaların bünyesinde irdelenmeye
çalışılacaktır. Buradan hareketle de nesneler kendi gizemlerini korurken sanatsal etkinlik
yeni bir gerçeklik katmanı yaratacaktır.
“Boşluk” adlı çalışmanın uygulama aşamasında öne çıkan mekan olgusunda ise devinen,
sesin kendisidir (Görsel 76). Mekan fiziksel anlamda durağan bir yapıdır. Fakat burada
videonun yansıtım içerisindeki devingenliği, öznenin mekanda dolaşma eylemine içkin
olan seslerin (adım sesleri, dışarıdan gelen kaotik gürültü, fısıldaşmalar..) uzantısındaki
devingenliktir. Bu çalışma, galerinin hemen giriş kısmında yer alan kirişin video kaydını
içindeki seslerle birlikte alarak yine aynı galeri içerisinde (galerinin üst katında) düz bir
duvara yansıtılarak oluşturulur.

Görsel 76. Tuba Merdeşe, 2011, Boşluk/ Gap.

Burada sanal bir boşluk yaratma fikri, mekanın duyumsal etkisini bir illüzyona tabi
tutmuştur. İzleyici bu illüzyonun yarattığı ikircikli durumla baş etmenin bir tür yolunu
arar pozisyondadır. Sanalın gerçeğin görüntüsüne bürünme durumu, bulunduğumuz
dönemin bir parodisidir. Beden mekan ile etkileşiminde fiziksel, zihinsel ve algısal bir
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yapı ile çevrelenerek devinen imgelerin merkezi olur ve bu merkez süreç içerisinde
gerçekliğin şekillendiği mekanın imgeler ile olan ilişkisinde hem kişisel hem de
toplumsal verilerin harmanlanarak anlamın ötesine geçtiği bir içkinlik düzlemini açığa
çıkarır. Dolayısıyla algının ve deneyimin uzak ya da yakın virtüelleri, özellikle gelişen
yeni teknolojilerin yarattığı yanılsamalı mekanlar ile gerçeğin ve sanalın yoğun
titreşimlerini oluşturur.
Örneğin Amy M. Ho, fiziksel ve psikolojik varlıklar olarak varlığımıza dikkat çekerek
video ile mekansal yerleştirmeler yapar. Video yerleştirmeleri için mekanın küçük ölçekli
maketleri üzerinden diaromalar çıkarır. Amy üç yıl boyunca San Quentin Eyalet
Hapishanesinde tutuklulara sanat öğretir. Haftanın bir günü, öğrencilerle kurduğu
ilişkilerde onlara önemli olan bellek sitelerinden yararlanarak yaratımlar yapmalarına dair
çağrıda bulunur. Öğrenciler öyküler anlatır ve hatırladıkları alanların detaylarını anlatan
çizimler ve diyagramlar yaparlar. Amy, kurulumları için hazırladığı maketlerin
fotoğraflarını gösterdiğinde öğrencilerden geribildirim alır ve düzeltmeler yapar; asla
göremeyeceği yerleri sanat yapıtlarına dönüştürürken öğrencileri kendisine rehberlik
ederler.

Görsel 77. Amy M. Ho, 2012, Sarı ve Diagonal Mavili Oda/ Room with Yellow and Diagonal Blue.
Erişim: 02.04.2017. goo.gl/3yM7Le
Görsel 78. Amy M. Ho, 2012, Sarı ve Diagonal Mavili Oda/ Room with Yellow and Diagonal Blue.
Erişim: 02.04.2017. goo.gl/3yM7Le

Ho’nun “Room with Yellow and Dagonal Blue” adlı çalışmasında ilk video projeksiyonu,
pencerenin ve ışığın bulunduğu sarı bir odaya uzanan hayali bir odadır (Görsel 77,78).
İkinci video projeksiyonu ise birinciye karşıt köşegen bir duvar üzerine yansıtılır. İkinci
projeksiyon diyagonal alanı mavi dikdörtgen bir alan olarak yansıtır. Sanatçının buradaki
yaratımı mekana dair bir bellek oluşturmaya yöneliktir. Her ne kadar mekana uzanan
bedeni görmesek de içkinlik belleğin duvarlarında yer alır. “Boşluk” adlı çalışmada da
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buna benzer bir tutumun seslerle olan diyaloğunu içkinleştirmek mümkündür. Mekanlar
aslında insanın bir tür varlık gösterdiği fiziksel alanlarken bu çalışma da hem fiziksel hem
de sanal olanın birleştiği bir melez mekandan söz edilebilir. İki mekan da birbirlerinin
tamamlayıcısıdır. Hem “Günlük” adlı çalışma da hem de “Takvim” adlı çalışma da zaman
mefhumunun belirlenimi burada da gizli olarak karşımıza çıkar. Sürekli olarak
tekrarlayan video bu mefhumu parçalanmış zaman algısı ile bütünleştirir.
Alvarado’ya göre, melez mekanın malzemesizliği mekanın elemanlarını
farklılaştırmıştır, fakat daha önemlisi insanın çevresiyle olan etkileşiminin
değişmesidir. Melez mekan, insanın uzamsal organizasyondaki etkileşimden çok
zamandaki etkileşimine dayanmaktadır. Buna göre, sanal bir deneyim dinamik ve
dönüşümlü olmalıdır (Alvarado’dan Aktaran: Erdim, 2015).

“Boşluk” adlı çalışma mekanı ve zamanı öznenin gizli içeriği ile teknolojinin sunmuş
olduğu imkanla yarattığı heterojen bir mekan algısıyla biçimlendirir. Bu biçimlenişte
mekan, sanal ve gerçek arasında bir arayüz olarak belirir.

Görsel 79. Rene Magritte , 1950-54, Işık İmparatorluğu/ The Empire of Light. Erişim: 02.04.2017. goo.gl/Ec9vH0
Görsel 80. Tuba Merdeşe, 2012, Ev/ Home.

Uygulamalarda yer alan bir diğer çalışma “Ev” ise sanat tarihinde önemli bir figür olan
Rene Magritte’nin “The Empire of Light” adlı tablosundan esinlenerek bugünün
mekanının tabi olduğu parçalı mekan algısına bir göndermedir (Görsel 80). Öncelikle,
Rene Magritte görmenin mesafeye dokunmak olduğuna inandırır. Bunu da resimlerinde
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gerçekleştirdiği illüzyonlarla sağlar. Onun için tuval görüntüyü metamorfoza uğratan
anlam değişikliklerinin yüzeyidir. Birleştirme, gözü tamamen farklı bir şekilde
düşünmeye zorlar ve eşzamanlı olarak birçok görme yolu oluşturur. Magritte'nin eserleri
gerçekliğin gizeminden ve çevremizdeki görünür dünyadan ortaya çıkar. Sanatçı
çalışmalarına şiirsel düşünceyi ve gizemin katmanlarını ekleyerek imgelerdeki çifte
gerçekliği keşfeder. Magritte’nin “The Empire of Light” adlı tablosunda benzersiz zaman
konseptinin muhteşem bir tasviri görülür (Görsel 79). Gün uyum içinde geceye eşlik
etmektedir. Tek bir lamba ile aydınlatılmış karanlık bir caddenin üstünde bulutlarla dolu
mavi bir gökyüzü, gece ve gündüzün zamana göre imkansız bir şekilde uzlaşmasıdır bu.
Normal olarak uzlaşmaz olan bu iki durumu birleştirerek, Magritte beklentileri alt üst
eder, zaman ve gerçeklik duygularını çarpıtır.
“Ev” adlı bu çalışmada kullanılan slayt projektör, yansıtılan görüntüdeki Magritte’nin
“The Empire of Light” adlı tablosunu mekana yerleştirilen sarı bir tuval ile bölerek sokağı
aydınlatan ışığı ve evi oradan söküp almaktadır. Aydınlatılmış gecenin ışık huzmesi
tablonun zaman mefhumunda önemli bir yer teşkil ederken sarı tuval ile oradan çekip
alınan ışık ve ev imgesi üçüncü bir boyutu niteleyerek bugünün medyasının da sağladığı
başka bir gerçekliği etki alanına almaktadır. Bu gerçeklikte ele geçirilen aracın sağladığı
olanakta parçalanmış ikiliği tekrar parçalayarak ışığın gücünü görünür kılmaktır.
Projeksiyon ışığı, sarı tuvalin üzerine odaklanan sokak lambasındaki ışık huzmesi ile
birlikte tabloda yer alan gece ve gündüzün yalın dengesini bozar ve bu bozuntu keskin
bir güce hizmet eder. Bu güç, tablonun yanılsamalı algısının yanı sıra aracın dolayımında
şekillenen sanal uzamın yanılsamasına da olanak veren bir araç-güçler belirlenimidir. Bu
durumda sanal olanın neden gerçek olandan bu kadar farklı algılandığının ayırt edilmesi
gerektiğini vurgulayan Burnett şunu ifade etmeye çalışır:
Batı kültüründeki çeşitli resim geleneklerinin tarihinin açıkça ortaya koyduğu gibi,
gerçek ile sanal arasındaki bağlantıların net ve kesintisiz bir sürekliliği vardır (Grau
2003). Bu bağlantılar, enformasyonun veriden görselleştirmeye geçmesini sağlayan
temellerdir. Melezleşme sürecinin gücünü korumasını sağlayan zemindirler aynı
zamanda… Sanal dünyalar, gerçekliğin çözülmesiyle değil, özne/nesne ilişkisine
dair makinelerle ve günümüzde pek çok toplumun sahip olduğu engin teknolojik
altyapıyla olan ihtilaflı ilişkilerini çözme yollarının bir ifadesidir (2012, s. 98).

Bu araç-güçler tanımından hareketle biçimlenen yeni medyanın hareketli ve etkileşimli
yüzeyleri sanat bağlamının konularını da kendi bünyesi neticesinde şekillendirir. Sanal
görüntülere ve uzamlara olanak sağlayan video ve videonun sunum olanakları yüzeylerin
araçlarla belirlenen temalarına kendi düzenlemeleri ile yön vermektedir.
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“Motif” adlı çalışmada da kullanılan slayt projektör görüntünün etamin kumaş üzerine
yansıtılan ve aracın bir bağlam oluşturduğu uygulamalardan biridir (Görsel 81). Kültürel
bir unsurun yaşamdan koparak sadece temsili bir karaktere büründüğü, sözde global
kültürün bu değerleri sembolize ederek şekillendirdiği bu arketipler sanatın, politikanın
ve ekonominin hizmetine girmektedir. Burada kültürel bir gerçeğin içi boşaltılarak
kendisi yalnızca nesnelliğin temsili haline gelen motif, bakışın aklıselimini yitirişinin bir
düzeneğidir.
Yerellikler, kültürel, tarihsel, coğrafi anlamlarından kopar, işlevsel ağlar ve imaj
kolajları yeniden birleşirler; böylece mekanların uzamının yerini bir akışlar uzamı
alır. Geçmiş, şimdi ve gelecek, aynı mesaj içinde birbirleriyle etkileşim içinde
olabilecek şekilde programlandığında zaman silinir. Akışların uzamı ve zamansız
zaman tarihsel olarak aktarılmış temsil sistemlerinin çeşitliliğini yeni bir kültürün
maddi temellerini oluşturur. Kurgunun, kurmaya duyulan inanç olduğu gerçek
sanallık kültürü (Castells, 2006, s. 501).

Kültürel melezliğin yanı sıra çoklu medya uygulamalarının yol açtığı bu uzam ve
zamandaki melez formlar da etkileşim alanlarını genişletmiş ve dönüştürmüştür. Hem
toplumsal, hem kültürel hem de sanatsal alanda aracın nesnel konumu ve işlevi
dönüştürücü bir güce sahiptir. Bu anlamda Barthes bu dönüştürücü gücü şöyle tanımlar:
Nesnelerin kullanıldığı, işlev gördüğü ve kendilerinden tümüyle yararlanıldığı pratik
bir dünyada olduğumuzu sanırız, gerçekteyse, nesneler aracılığıyla bizler de bir
anlam dünyasında, nedenler, başka-yerdelik kanıtları (şaşırtmalar) dünyasında yer
alırız: İşlev göstergeyi doğurur, ama bu gösterge bir işlevin görünümü içinde yeniden
dönüşüm geçirir. Ben işte kültürün özellikle sözde-doğaya bu dönüşünün bizim
toplumumuzun ideolojisini tanımlayabileceğine inanıyorum (Barthes, 2009, s. 205).

Görsel 81. Tuba Merdeşe, 2012, Motif/ Motive.
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Gerçekliğin büründüğü karakter araçların belirleniminde görüntülerin imajlar olarak bu
gerçekliği dönüştürdüğü bir arayüz temsilleridir. Bu temsiller kültürel arayüzler olarak
dolaşıma giren ve kendini bu araçlar vasıtasıyla görünür kılan yeni oluşumlardır. Tarihsel
değişim, toplumların ve bireylerin kültürel formasyonlarını kitle iletişim araçları ile
etkileşimlerindeki mübadelelerden meydana gelir. Araçlar yüzyıllardan bu yana
toplumları etkilediği gibi kültürün formlarını da etkilemiştir. Bu etkileşim özellikle
küresel çapta inanılmaz hızda görüntülerin uygarlığına dönüşmekte ve kültürü
şekillendirmektedir.
Gutenberg çağı sonrası ortaya çıkan teknolojik gelişimin kazancı, bu anlamda,
insanal varlığın eylem yoluyla kültürel ekolojiye dahil edilmesi değil, “gözün
hızlanmasıydı” sadece. Yine bu anlamda, Gutenberg insanı için dokunsal dünyanın
sınırlarının bittiği yerde “derinlerdeki dünya” nın akustik düzeni içinde yankılanan
görsel bir başka dünya başlıyordu. Hız, işte bu görsel dünyaya dayanıyordu. Daha
da ilginç olanı , her tür işitsel ve görsel kod aktarımının teknik açıdan “iletişim
araçları adını verdiğimiz çeşitli uzaysal biçimlerle ileri ya da geri alınabilmesi”ydi
(McLuhan’dan Aktaran: Köse, 2004, s. 95).

Son tahlilde çalışmanın hedefi gerçekliğin angaje olduğu sanal uzamların yanı sıra
kültürel verilerin de bu gerçeklik bağlamında uğradığı dönüşümleri görünür kılmaktır. Bu
hedef neticesinde görünürde kültürel bir formun sanat bağlamında yerleştiği araçsal
faaliyetin imgenin akışını nasıl kestiğine dair bir sorunsal öne çıkmaktadır. İmgeler artık
rasyonel aklın gerçekliğinden öte farklı gerçekliklere ve günümüzün görsel
teknolojilerine eklenen bir tür uzantılar olarak çoklu perspektiflere dayanmaktadır. Bu
bağlamda da kültürel formların yansıması angaje oldukları araçlara bir tür direniş
sergilemektedir. Dolayısıyla küresel bir dünyanın haritası artık melezlik mefhumunun
sınır aşırı biçimlenişlerinin mevcudiyetlerini çizmektedir. Bunu yaparken de mevcut
verilerin bağlamlarını ve formlarını dönüştürerek yeni algılar ve mevcudiyetler oluşturur.
“Ayna-Tuval” adlı çalışmada ise projeksiyon ile yansıtılan görüntünün yarattığı bir uzam
öne çıkmaktadır (Görsel 82). Fakat bu uzam aynanın yansıttığı gerçek uzamı aracın
sağladığı yansıtma uygulaması ile bir tür parçalanmışlığa dönüştürür.
Aynada kendimizi olmadığımız bir yerde, gerçekdışı bir mekânda görürüz,
kendimizi orda gördüğümüzden, bulunduğumuz yerde olmadığımızı da aynadan
yola çıkarak keşfederiz. Sonuçta ayna, aynaya baktığımız anda işgal ettiğimiz bu yeri
hem gerçek hem de gerçek dışı kılar (Foucault, 2005, s. 295-6).

Ayna, üzerine düşen ışınları yansıtabilen bir yüzeydir. Göz ve görülen gerçek ile
ilintilidir. Fakat burada “ayna”nın varlığı sanal bir düzlemde sunulmakta ve varlığının
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sunmuş olduğu o yansıtıcı özelliği işlevini yitirmektedir. Bu çalışmada, bakışın kendini
orada arama hali yerini içinde varlık gösteren “mekan”ın algısına bırakır. “Öyleyse,
aynanın dibinden kimin yansıyacağını bilmiyormuş gibi yapmak ve bu yansımayı
varlığının tabanında sorgulamak daha iyi olacaktır” (Foucault, 2001, s. 36). “AynaTuval” çalışmasında bir tuval üzerine yansıtılan görüntüde tuvalin arkasında sürekli
sallanan sanal ayna, izleyicinin önüne geçtiğinde görülmeyen bölgedeymiş gibi kendini
arayışında mekansallaşır. “…ayna ise, şiddetli, anlık ve tamamen sürpriz olan bir
hareketle… görünür olmayan şeyi, kurgusal derinliğin dibinde görünür ama bütün
bakışlara kayıtsız kılmak üzere arayacaktır” (Foucault, 2001, s. 36).
… gördüğümüz şeyleri istediğimiz kadar anlatalım, görünen şey hiçbir zaman
söylenen şeyin içine sığmaz ve söylenmekte olan şey imgeler, eğretilemeler,
kıyaslamalar aracılığıyla istendiği kadar gösterilmeye çalışılsın, bunların ışıklarını
saçtıkları yer gözlerin gördüğü değil de, sentaksın ardışıklığının tanımladığı yerdir.
Öte yandan özel ad bu ayırımdan bir yapmacıktan başka bir şey değildir: parmakla
işaret etmeye, yani konuşulan mekândan, bakılan mekâna farkına varmadan
geçmeye olanak vermektedir; yani onları sanki aralarında uyumluymuşlar gibi
birbirleri üzerine uygun bir şekilde kapatmaya izin vermektedirler. Fakat, eğer dil ile
görünen’in ilişkisi açık tutulmak istenirse, eğer uyumsuzluklarından hareketle her
ikisine de en yakın durumda kalmak istenirse, bu durumda özel adları silmek ve
lekenin sonsuzluğu içinde kalmak gerekir (Foucault, 2001, s. 36).

Görsel 82. Tuba Merdeşe, 2015, Ayna-Tuval/ Mirror-Canvas.
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Bu noktada bilgisayar ve ekran arayüzünün sunmuş olduğu nesnenin konumu da sanal
uzam ve gerçek uzamın kesiştiği yerde bir tür obje arayüzü olarak belirir. Bu obje
arayüzünün ikinci bir konumunu yani görüntülerin bir düzenleme eşliğinde yaratılan
metaforlarına ilişkin bir belirtidir. İlkin “obje arayüzü”nü bilgisayar, ekran, mouse gibi
fiziksel gereçlerin tanımı için kullanılırken, ikinci olarak da bilgisayara girilen verilerin
(görüntüler, grafikler, metinler,sesler,v.b.) tasarım arayüzleriyle düzenlenmesinden
oluşan obje-arayüzünü metafor yaratmakla ilişkilendirilerek kullanılır. Bu da dolayısıyla
sanat fikrini oluşturur.
Ortamın değişkenliği ve modülerliği, bununla birlikte, bir eserin bir alan için yeniden
yapılandırılabileceği ve çok farklı şekillerde gösterilebileceği anlamına gelir.
Değişkenlik, bir "sanal nesne" nin alabileceği farklı belirtiler arasında akıcı bir geçiş
sağlar: Aynı eser, örneğin bir yerleştirme veya projeksiyon veyahut da bir kiosk
olarak sunulabilir. Nihai olarak, fiziksel ortam bir sanat eserinin gerektirdiği ile
tanımlanmalıdır. Fiziksel ve sanal alan arasında bir bağlantı kurulması önemlidir
(Paul, 2008, s. 56).

“Sarsıntı” (2016) adlı çalışmadaki devingenlik çerçevenin durağan gerçekliğinde
görüntünün bir titreşim ile ona eşlik etmesinde görünür (Görsel 84-85). Görüntünün
sağladığı bu sarsıntı ona sonsuz bir devinimin gücünü verir. Bu çalışmanın temel fikri
rezonans kavramıdır.
Başlangıçta, rezonans sözcüğü model ile kopya arasında bir ilişki çerçevesinde
tanımlanmaktadır. Yani, kaynak vazifesi gören bir nesne bir başka nesne üzerinde
etki sağladığında rezonans oluşur. Bu tanımı belirleyen şey bir kaynağın rezonansın
kökenini oluşturduğu düşüncesidir. Öte yandan, kuantum kuramı geliştikçe,
rezonansı açıklamanın biçimi de değişir: önceki tanımın aksine artık rezonans tek bir
kaynaktan kaynaklanmaz ve her nesne bir kaynak olarak görülmeye başlanır. Bir
başka deyişle, tek bir kökene ihtiyaç duymaksızın her nesne zaten bir titreşim içinde
varolmaktadır ve rezonans zaten kendisiyle rezonans içinde olan nesnelerin hem
kendileriyle hem de birbirleriyle titreşime geçme halidir (Aracagök, 2010).

“Sarsıntı” bu bağlamda görüntünün sağlamış olduğu yetke ile rezonansı yapay bir şekilde
görünür kılar. Fakat bu görüngü elektroniğin yarattığı devinimin bir yanılsamasıdır ve
Bergson’dan hareketle düşünülmüş olan bu devinimler:
…sürenin içinde yer alan bölünmezlerdir, bir önceyi ve bir sonrayı varsayarlar ve
zamanın ardışık anlarını, kendi bilincimizin sürekliliğiyle arasında analoji
kurabileceğimiz değişken nitelikte bir bağla birbirine bağlanırlar (Bergson, 2007, s.
150).
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Bu noktada çalışmanın ön gördüğü şey fiziksel gerçekliğin bağlamından sanatsal olanın
bağlamına geçişte ortaya konulan sürecin yol açtığı duyumun kendisine içkin olan krizalit
yapının kendisidir. Dolayısıyla bu kristalize yapının algılarımıza nüfus etmesi bir tür
düzensizlik ve çokluk fikrini bize sağlar.
Duyumun nesnelliği, yani verdiğinden daha fazlasına sahip olması, özellikle bu
durumda, hissettirdiğimiz gibi, bir anlamda krizaliti içinde yerine getirdiği
hareketlerin devasa çokluğundan ibaret olacaktır. Duyum, hareketsiz olarak, yüzeye
yayılır; ama derinlerde yaşar ve titrer… Algılanan gerçekliklerden başka
gerçekliklere inanmak, özellikle algı düzenimizin bize değil, bu başka gerçekliklere
bağlı olduğuna inanmaktır (Bergson, 2007, s. 151).

Görsel 83. Tuba Merdeşe, 2016, Sarsıntı/ Quake.
Görsel 84. Tuba Merdeşe, 2016, Sarsıntı/ Quake.

Neticede “Sarsıntı” adlı bu çalışma, imgenin durumunu bu titreşimlere eş konumda beliren bir
nicelikler ve nitelikler birliği olarak karşımıza çıkar. Bu yoğunluk zamanın akışkan varlığı ile

tümleşir. Deleuze’un yaklaşımı ile hareket değişen bir bütünün süresiyle ilişkilendirilir:
O halde, hareketin bir anlamda iki yüzü vardır. Bir taraftan, nesneler ya da parçalar
arasında olup bitendir, diğer taraftan süreyi ya da bütünü ifade eden şeydir. Bu da
demektir ki, süre nitelik değiştirmek suretiyle nesneler içinde bölünür ve nesneler de
derinlik kazanarak, dış hatlarını kaybederek sürenin içinde birleşirler. Hareketin,
kapalı bir sistemin nesnelerini açık süreyle ve süreyi de açılmaya zorladığı sistemin
nesneleriyle ilişkilendirdiğini söyleyeceğiz o halde (Deleuze, 2014, s. 23).

Uygulamaların “Ekran Serisi” adlı dört çalışmasında ise raporun ilk sayfalarında da
değindiğimiz bir alıntı bu kurgunun şemasını çizmekte ve dünya ile olan iletişimimizde
tüm algılarımızın süzgecini devreye sokmaktadır:
McLuhan ve Powers’a göre üçbin yıl süren dışa doğru patlamadan sonra içe doğru
patlama çağına giriyoruz. Aynı andalığın elektrik alanı herkesi herkesle
ilgilendiriyor. İletişim çağında bütün bireyler, arzuları ve doyumlarıyla birarada
varolmakta… Ama bilgisayar bankaları insan imajını çözüyor. Veri bankalarının
çoğu, birbirlerinin yerine geçebildikleri bir bütün halinde biraraya geldiklerinde
Batılı kültürümüzün tamamı alabora olacaktır (Altay, 2005, s. 39).
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Bu serinin “Kat-Edim” adlı ilk çalışmasında görüntüde akan gökyüzünü kesen elektrik
direkleri ve kabloları görülür (Görsel 85). Fakat görüntünün hızı normal seyrin hızından
oldukça fazladır. Görüntüdeki bu hız hem videonun hızlandırılmış bir program
eşliğindeki hızı hem de fiziksel mesafeleri kat eden yüksek hızlı trenin hızıyla oluşturulur.
Neticede ortaya çıkan görüntü gökyüzü imgesindeki bulutları da yoğunluklu bir akış seyri
içine büründürür ve akış hızı içinde aniden beliren ve kaybolan elektrik direkleri ile
sürekli akan kabloları bir resmin lekeli yüzeylerine büründürür. Böylece çalışma
devingen bir resimsellik sunar. Altay’a göre, elektronik çağda kişiye bağlı olarak zaman
ve yer, gerçekten göreceli hale gelmiştir (2005, s. 42). Zaman mefhumu burada
belirlenmiş bir hızda akan manipülatif bir eylemin parçası olmuş ve aracın dolayımın da
bir tür form almıştır. Bu akışı ve hızı belirleyen manipülatif zaman bir temsil olarak
elektrik enerjisi ve onun varlığı ile taşınan enformasyonun dağılım hızı ile eşleşerek
zamansız ve mekansız dolayımlara bağlanır. Dolayısıyla zaman arayüzü hızın bir
göstergesi olmakla birlikte göreceli duruma gelmiştir.

Görsel 85. Tuba Merdeşe, 2017, Kat-Edim, Ekran Serisi I/ Past-Act, Screen Series I.

İlk serinin sunumunda düz bir platforma yerleştirilen video görüntüsü çalışmanın gerçek
mekan ile olan etkileşimini güçlendirerek mekan içindeki mevcudiyeti arttırmış ve sanal
olan uzamın gerçek olan uzamla birlikteliği bir sağlamaya dönüşmüştür. Bu sağlama
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içerisinde oluşan kristalize yapı artık sanal ve gerçeğin sağladığı algılanımlardan çok
düşünsel etkinin sanat bağlamına sirayet eden etkinliğine bir iç sezi sağlamıştır.
Sanal olan ile gerçek olanın mekansal bağlamda da bir etkileşim ve süreklilik yaratması
sanatın hem araçsal olarak üretimini etkilerken hem de sunum mekanlarını da
dönüştürmektedir. Bu bağlamda etkin olan görselleştirme ve kontrol araçları imgelerinde
devingenliğini bu mekanların etkileşiminde gerçekleştirmektedir.
İmgeler artık yalnızca dünyayı yansıtmak için kullanılmıyorlar. Bilakis, bireylere
doğa ve kültür deneyimlerinde rehberlik eden dilsel, duygu yüklü ve cisimleşmiş
aletlere dönüşmüş durumdalar. Sibermekan bu anlamda, dijital teknolojiler yoluyla
yaratılmış ve muhafaza edilmiş bir “mekan”dan çok daha fazlasıdır. İletişim ağlarını
ve kültürel, bilimsel ve politik etkinliğin çeşitli biçimlerini içine alan sibermekan,
yeni bir etkileşim türünün metaforudur. Açıktır ki bu durum… imge-alanların
iletişim süreci üzerindeki rolü ve etkisini etkilemektedir (Burnett, 2012, s. 126).

Georgie Friedman video yerleştirmelerini gökyüzü, deniz, kar gibi doğal unsurları mevcut
mimari yapılara, heykel formlarına ya da iç mekan platformlarına dijital ortamda
şekillendirerek yansıtır. Bu doğal fenomenler ile insan doğası arasında kırılma
noktalarına dikkat çeken sanatçı, bu fenomenlerin görsel özelliklerini, ölçeğini ve
konumlandırmalarını dönüştürerek sanat bağlamında bir dizi gösterim ve soyutlama
yaratır. Sanatçı iç-dış mekanlarla olan ilişkilerimizi vurgulamak ve izleyicilere bu
deneyimi yaşatmak ister. Doğal dünya görüntülerinin bağlamını değiştirerek,
yerleştirmelerini beklenmedik, düşünceli ve bazen ezici alanlara dönüştürür. “Seas and
Skies” adlı video yerleştirmesinde denizin ve gökyüzünün bir kompozisyonunu sunar
(Görsel 86).

Görsel 86. Georgie Friedman, 2008, Denizler ve Gökyüzü/ Seas and Skies. Erişim: 09.04.2017. goo.gl/1xEEml
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Bu eşleştirmelerle gerçeklik ve perspektif çerçeve içinde kaymaya başlar. “Ufuk çizgisi”
fikri sorgulanır ve sahneler bağlamlarını kaybeder ve anonim hale gelir. Bu yerleştirme
çerçevenin sınırlarını zorlayarak ve yapı öğeleri vurgulayarak görsel bir deneyim ortamı
yaratır (Friedman, t.y)
Günümüzde dijital ortamda videonun manipülatif olarak daha çok oynanabilen yapısı
sanatçılara bir dizi deneyim yolu açarken Friedman’ın örneğinde gördüğümüz gibi doğal
fenomenlerinde bu doğrultuda dönüştürülmesi ile yeni bağlamlar oluşturduğu aşikardır.
Bu nokta da “Kat-Edim” adlı çalışmanın gökyüzü imgesi özellikle iletişim alanında
yaşanan hızlı akışın dört duvarında vurucu bir fenomene dönüşür. İçerinin ve dışarının
akışı bu bağlamda zihinsel etkinliklerimizin de seyrini değiştirir.
Hızlı enformasyon sistemlerinin dinamik yapısı bilgiyi taşıma potansiyeli ile birlikte koca
bir etkileşim ağını meydana getirmiştir. Kitleler birbirleri ile hiç olmadığı kadar yakın bir
etkileşime girmiştir. Bu ağ içerisindeki bağlanılabilirlik ile öncelikle mekan ve zaman
algılarımız büyük bir dönüşüme girmiştir. Mc Luhan’ın yeni medya teknolojilerini
(araçlarını) insanın uzantısı olarak tanımlaması, anında bağlanılabilirlik kavramı ile
zaman ve mekanda bir tür köprü oluşturarak bedenin dönüşümünü açığa çıkarır. Mc
Luhan gibi araç kuramcısı olan Meyrowitz’e göre yeni medya araçları bedenin
mevcutiyetini sarsmıştır.
Medyanın evrilmesi insanların deneyiminde ve olaylarda fiziksel mevcudiyetin
önemini azaltmıştır… Günümüzde bilgi, duvarların içinden geçebildiği ve uzak
mesafeleri büyük bir hızla katedebildiği için fiziksel sınırları olan mekanlar daha az
önemlidir. Bunun sonucunda, kişinin nerede olduğuyla, neyi bildiği ve
deneyimlediği arasındaki ilişki azalmıştır. Elektronik medya, zaman ve mekanın
toplumsal etkileşim için önemini değiştirmiştir (Tomlinson, 2013, s. 224).

Bu serinin devamında yer alan üç çalışma, bu video görüntüsünün farklı kurgu ve sunum
olanaklarını kullanarak çeşitli bağlamlar yaratmayı hedefler. Tek bir görüntüden yola
çıkarak kurgulanan serinin diğer işleri ana eksenin çizgisinde farklı algılanımlar yaratarak
videonun devingen imgelerinin manipülasyonunu açığa çıkarır. Bu çıkarımda devinen,
imgelerin kendileri iken aynı zamanda izleyicinin de zihninde devinen bir etkinlik söz
konusudur. Bu yüzden serinin her bir parçası, izleyicinin soyut ya da somut düşünce
hareketlerini öznelleşme sürecinin içkinliğine dönüştürür. Dışarıda yaşam doğal akışı ile
sürerken bu etkinliklerin yapay bileşkeleri bu içkinlik düzlemlerini yansıtır.
Ekran serinin ikinci çalışması olan “Gözatım”da ise video görüntüsünün dijital ortamda
her saniyesinin dondurularak ve zemininin kaydırılarak, bir süre sonra tüm yüzeyin akış
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halindeki elektrik kabloları ile kaplanmasından oluşur ve gökyüzü imgesi belli belirsiz
bir hal alır (Görsel 87). Bu çalışmanın temasını oluşturan ise elektrik alanının oluşturduğu
mekan ve zaman mefhumlarının sanal uzantılardan üretilen bir yaşam fikrine karşılık
olarak doğal evrenin akışına yönelik bir yaşam fikridir. Yaşamlarımızdaki bu iki akış artık
ön görülemez bir dengenin ve dönüşümün akışıdır. Her şey akış halindedir, fakat bu
akışların hızı artarak devam etmekte ve insanlığın yaşam merkezlerine doğru hız
kazanmaktadır. Bilgisayarın ve programlanmış düzenleme sistemlerinin manipülasyon
teknikleri bu melez formların yaratımında önemli bir temel oluşturur. Ekran bu temelin
oluşmasında önemli bir araç konumundadır.
Ekran sayısal teknolojinin kesip, kopyalayıp yapıştırma becerilerini elde ettikten ve
özellikle “geri alma” (undo) yetisini de kazandıktan sonra, bir anlamda yepyeni bir
deneysel yüzeye dönüşür. Bu deneysel yüzey, daha önce hiçbir yüzeyin vermediği
derecede çok sayıda denemeyi, sıfır maliyetle, sınırsız sayıda ve çeşitlilikte ve en
önemlisi ilk haline bir çırpıda dönebilme becerisiyle sanatçıların kullanımına sunar
(Altunay, 2012, s. 31-32).

Görsel 87. Tuba Merdeşe, 2017, Gözatım, Ekran Serisi II/ Browsing, Screen Series II.

Ayrıca bilgisayarın sağladığı bilgi ve iletişimin büyük coğrafi alanlara yayılımı zaman ve
mekândan bağımsız olarak koca bir toplumsal ve kültürel ağ oluşturulmasına yol açmıştır.
Shayegan’ın belirttiği gibi içinde bulunduğumuz bu kaos dönemi eş zamanlılık ve

128

birbirine bağlanılabilirlik ile melez bir yapı oluşturmakta, ortaya çıkan olgu ise
sanallaştırma kavramı ile aktarılmaktadır.
Aydınlanma kazanımlarının mahvolması ve hegemonya kuran söylemlerin ortadan
kalkışı ise, diğer yandan, bilincin bastırılmış bütün düzeylerine değer
kazandırılmıştır; öyle ki söylemlerin birbirini izlediği düzenin yerini, Cilalı Taş
Devri’nden bilişime kadar tarihsel bilincin tüm düzeylerinin eşzamanlılığı almıştır.
Bu iki olguya paralel olarak, aktarımlardaki devrim de hayli tuhaf bir olgu olan
sanallaştırmayı yaratmıştı; bu olguda, muhayyilemizin yanında, tam aynısı olmasa
da en azından dış görünüm itibariyle şeylerin eski halindeki mitsel-şiirsel dünyaya
benzeyen bir sanal dünya ortaya çıkmaktadır. Bu parçalanma, mantıksal sonucu olan
bir başka gerçekliği açığa vurmaktadır: Kelimenin en geniş anlamıyla birbirinebağlanılabilirlik, yani bütün alanlarda ağların yaratılması. Kültürler düzeyinde bu
birbirine-bağlanılabilirlik, bütün kültürlerin birbiriyle iç içe geçerek karma ve melez
bir bilince neden olduğu bir tür mozaik görünümüyle (Deleuze’cü anlamda)
rizomatik ilişkileri öne çıkarır. Bilgi düzeyinde yorum yelpazesiyle kendini gösterir;
büyük metafizik hakikatler değersizleştirildiği ölçüde ise, bizzat varlık, çeşitli
yorumlardan oluşan sonsuz süreç haline gelir. Kimlikler düzeyine, yamalı bohça
diye adlandırdığım çoğul kimliklerle tercüme olur; öyle ki, modern insanın
genişlemiş bilincine hiçbir kültür tek başına cevap verememektedir. Medya
düzeyinde ise, sanallaştırmaya ve şu meşhur Web’e yer açmıştır (Shayegan, 2014, s.
25-26).

Yeni algılama biçimlerimiz bu meşhur Web sayesinde genişlemiştir. Kültürlerarası
etkileşimin devasa yapısını sunan internet ağları bilginin sürekli güncellenen halleri ile
sonsuz bir seçim güzergâhı sunar. Bu seçim güzergâhında duran 21. yüzyıl insanını
“Yaptakçı”3 (bricoleur) olarak nitelendiren Shayegan, bu yüzyıl insanının: “Bir kültürel
sahadan bir diğerine kayabileceğini, başka tarihsel belleklerden beslenebileceğini, tüm bu
unsurları kaynak alıp kendince bir sentez yapabileceğini söyler” (2014, s. 27). Böylece
bu yeni teknoloji aygıtlarının sunduğu verileri depolayan, harmanlayan, bir araya getiren
ve yine bu yeni teknoloji ile çalışmalarını gerçekleştiren sanatçı, kültürü tekrar tekrar
üretir.
Zira kültür, sözün eseri olmakla birlikte, resimden hiyeroglife, alfabeden televizyona
her iletişim aracıyla yeni baştan yaratılmaktadır. Dilin kendisi gibi her araç da
1.Shayegan’ın tanımıyla 21. yüzyılın yeni insan tipi: iki-arada-bir deredelik sınırında yaşayan kişi (Shayegan, 2014,
s. 27) .
2.Lévi - Strauss’un “Yaban Düşünce” adlı eserinde kullandığı terim olan yaptakçı (bricoler): Eski anlamına göre,
bricoler eylemi top ve bilardo oyununda, avcılık ve binicilik alanında, ama hep araya karışan bir devinimi, topun geri
sıçramasını, köpeğin amaçsız dolaşmasını, bir engelden sakınmak için atın düz yoldan sapmasını belirtmek için
kullanılır. Günümüzde de, bricoleur (yaptakçı) dediğimiz kişi meslek adamının kullandığından daha dolambaçlı araçlar
kullanarak elleriyle çalışan kişi olarak kalır… Yazar bu terimin sanat sorununu da sıyırıp geçtiğini düşünür: çünkü
herkesin bildiği gibi, sanatçı hem bilgine benzer, hem de yaptakçıya: zanaatçi olanaklarıyla, aynı zamanda bir bilgi
konusu da olan, elle tutulur nesneler yapar. Bilgin ile yaptakçıyı araç ve amaç düzleminde olay ile yapıya verdikleri
ters görevlerle ayırmıştık birbirinden: biri yapılar aracılığıyla olaylar oluşturuyordu (dünyayı değiştirmek), öbürü de
olaylar aracılığıyla yapılar… (Strauss, 1984, s. 40-45).
3
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(medium) düşünceye, ifadeye ve duyarlılığa yeni bir yönelim kazandırarak benzersiz
bir söylem tarzının ortaya çıkmasını sağlar. McLuhan’ın “araç, mesajdır” demekle
kastettiği kuşkusuz budur (Postman, 2014, s. 19).

McLuhan’a

göre

yeni

teknolojiler insanın doğal

yaşamına endeksli olarak

tasarlanmamakta ve kendi gerçeklikleri içinde bir yaşam tasarlamaktadırlar. Düşünüre
göre;
… yeni teknolojik insan, bütüncüllüğüne ve kapsamlılığına doğru yarışırken,
yaşamak üzere tasarlanmamış olmasıdır. Birbirlerine aynı kuvvetle karşı koyan doğa
ve fiziksel yasalar dengesi olmaksızın, yeni orduya bağlantılı medya, insanoğlunun
kendi içine doğru patlamasına yol açacaktır. İster evde ister işyerinde olsun,
enformasyon denetim odasında oturup dünyanın her bölgesinden gelen verileri
anormal hızlarla almanın imajlar, ses ya da dokunma halinde sonuçları, tehlike
yaratacak kadar şişirici ya da şizofreni olabilir. Bedeni bir yerde olacak ama zihni
veri bankasının her yerinde tek bir anda olmak üzere elektronik boşluk içinde
yüzecektir (Altay, 2005, s. 39-40).

Görsel 88. Tuba Merdeşe, 2017, Yayılım, Ekran Serisi III/ Timeless Spread, Screen Series III.

Aynı şekilde serinin “Yayılım” adlı çalışmasının bağlamı da bu şekilde oluşurken devreye
izleyici girer ve çalışmanın merkezine yerleşir (Görsel 88). Bu çalışma da görüntünün
yansıtıldığı platform geçirgenliği sağlaması açısından bir çerçeveye gerilmiş tülden
oluşur ve boşlukta dikey olarak mekana yerleştirilir. Bu platformun etrafında dolanan
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izleyicinin üzerine tül’ün geçirgenliğinden kaynaklı görüntü yüzeyi yansır. Burada
izleyicinin rolü, görüntünün üzerine düşen izdüşümünde kendine bir yaşam alanı
açmasıyla etkin bir etkileşime yol açmıştır. Burada sanat bağlamında yaratılan olumsal
cephe hayatlarımızda etkin bir role sahip olan teknolojik medyumların içe gömülmeden
öte öznelerin duyumsama yetilerine nasıl uyum sağlayabileceğine yöneliktir.
Bahsi geçen bu uyum ya bir aptallığa dönüşebilir ya da yaratımın olanaklarında bir tür
farkındalığa dönüşebilir. Bu farkındalık, yüzyıllardır insanoğlunun araçlarla şekillenen
uygarlığında bir iç hezimete dönüşmeden yaşamlara ve kültürlere yön veren bir bilinç
düzeyi ve bir güce dönüşebilir.
Dolayısıyla düşünce geçen yüzyıldakinden çok daha sinsi ve kendinden emin yeni
bir düşman bulur karşısında: Deleuze’ün “denetim” olarak adlandırdığı yeni bir
iktidar biçimine tekabül eden iletişimsel aptallık… Yeni biyoteknolojik ve dijital
iktidarları ve bunlardan ayrı düşünülemeyecek geniş ölçekli toplumsal ve ekonomik
süreçleri daha iyi tanılamaya ihtiyacımız vardır. Belki de o zaman bizi iletişimsel
aptallıklarımızdan ve enformasyona dayanan “otomatizmlerimizden” sıyıracak yeni
bir Kunstwollen, bir “sanat oluş” tezahür edebilecektir (Rajchman, 2013, s. 17).

Elektronik medya araçlarının dolayımında zaman-mekan mefhumunun dönüşümü
bedenin fiziksel varoluşunu sarsmış ve bu sarsıntıdan dolayı öznenin merkezi konumu
yaratılan bu alanlarda varlıksallaştırılmıştır. Fakat bu varlık kavrayışı fiziksel gerçekliğin
böylesi bir alanda deneyimlendiği sanal uzamın dinamiklerini yeni algılama alanlarıyla
ve teorileriyle biçimlendirecektir. Kavramsal boyutta bu durumu “oluş” ile tanımlayan
Deleuze ve Lévy’e göre: aktüel ve sanal eşit derecede gerçektirler. Deleuze için, “olmak”
kipinin dört hali vardır: gerçek, aktüel, sanal ve olası olan… Lévy’e göre ise sanal, “bir
durum, olay, nesne veya varlığa eşlik eden eğilimler ya da güçlerin düğüm noktası ve
çözüm sürecini başlatan: gerçekleştirme’ olarak tanımlanır ve böylece sanal, ‘yaratılış
sürecini genişleterek geleceğe açılan ve fiziksel varlığın aceleci sıradanlığının altındaki
çekirdeğe enjekte edilen (gerçek gibi) bir olma modu” haline gelir (Şahiner R. , 2016, s.
285). Burada önemli nokta bu deneyim alanlarının özneler üzerinde yol açtığı duyuşsal
ve duygusal alımlama süreçleridir. Tüm bu alımlama süreçlerinin temel kaynağını ise
imgelem dünyalarımız belirlemektedir. Bergson’a göre,
Beden, tasarımları ayıklayan bir aygıttır; yalnızca ayıklar. Beden ne entelektüel
durum yaratabilir ne de böyle bir duruma yol açabilir. Peki bu algı mıdır? Bedenimiz,
evren içinde her an işgal ettiği yer bakımından, üzerinde etkide bulunduğumuz
maddenin bölüm ve veçhelerini belirler: Şeylerin üzerindeki gücül eylemimizi ölçen
algımız, böylece organlarımızı fiilen etkileyen ve hareketlerimizi hazırlayan
nesnelerle sınırlanır. Peki bellek midir söz konusu olan? Bedenin rolü anıları
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depolamak değil, yalnızca işe yarayacak anıyı- nihai eylem amacıyla mevcut durumu
tamamlayacak ve aydınlatacak anıyı- seçmek ve bu anıya atfettirdiği gerçek etki
sayesinde belirgin bir bilince yol açmaktır… Demek ki, bu kez fanteziye belli bir
pay ister istemez bırakılmıştır; ve hayvanlar maddi ihtiyacın esiri olduklarından bu
paydan pek yararlanamasalar da, tersine, insan ruhu, belleğinin bütünüyle birlikte,
bedenin ona araladığı kapıya baskı yapar: fantezinin oyunları ve imgelem çalışması
buradan kaynaklanır: tinin doğayla birlikte sahip olduğu özellikler. Bilincimizin
eyleme doğru yöneliminin bizim psikolojik yaşamımızın temel yasası olarak
görüldüğü de doğrudur (Bergson, 2007, s. 132-133).

Deleuze, güç istenci içerisinde bireyselleşmenin nüfus etiği maddeyi sanal ve gerçek
arasındaki etkileşim olarak betimler.
…beden olarak var olmanın yoğun ve sanal yüzü. Bu sanal farklılaşma
gerçekleştiğinde, beden bireyleşir, sanaldan gerçeğe döner, ayrışmak için baştaki güç
farkını düzenler. Farklılığı bu iki düzeni güç farklılığını yok ederek bireyleşen
yoğunluğun enerji eksenini ifade eder: sanal düzlemde farklılaşan beden
bireyleşerek ayrışır. Organ böyle bir bireyleşmenin ve ayrışmanın sonucudur hâlbuki
organsız beden, şekilsiz farklılaşmayı ve farklılaşmanın yoğun gücünü göz önünde
bulundurarak bireyleşme eğilimini arttırır. Böylece farklılığın iki unsuru sanal güçler
ve gerçek biçimler eksenini oluşturur (Sauvagnargues, 2010, s. 71).

Yani burada organsız beden sanal olanın gerçekleşmemiş yoğunluğunu, zihinsel bir
sürecin biçimlenmemiş özdeksel kristalini temsil eder. Buradaki yoğun oluş zihinsel bir
muhayyelin sanal bir tasviri iken, yeni araçlarla ortaya çıkan optik ve sesli düzenlemelerin
yarattığı uzay ve zaman ise sanalın araçsal gerçekleşmeleri içindeki araç-güçlerdir.
Sauvagnargues, Deleuze’ün organsız bedenini, sanattaki üretici düşünceyi tanımlayan ve
böylece bu tanımdan yola çıkarak özdek-biçim arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir
kavram olarak niteler. Bu kavramdan yola çıkarak özdek-biçim yerine sanattaki oluşu
araç-güçlere bağlar ve bir değişim süreci ortaya koyar (2010, s. 82-83). Bu değişim süreci
içerisinde aygıtların eski ve yeni oluşları yaratıcılığın da yönünü değiştirmesinde önemli
bir etken olmaktadır.
Aygıtların felsefesinin ikinci sonucu, yeni olanı değerlendirmek için Edebi olandan
yüzünü çeviren bir yönelim değişimi. Yeni olan modu tanımlamaya çalışmıyor, fakat
tam tersine aygıtları izleyerek değişken yaratıcılığı tanımlıyor: XX. Yüzyılda
doğmaya başlayan soruya uygun olarak, dünyada yeni bir şeyin üretimi nasıl
mümkün olabilir?... her aygıt kendisini, aynı zamanda dönüşüm kapasitesini ya da
gelecek olan bir aygıt yararına çatlamasını işaret eden, yenilikteki ve yaratıcılıktaki
yoğunluğu ile tanımlıyor. Öznelleşme çizgileri, iktidar ve bilgi boyutlarından
kurtularak, eski aygıt ile tam bir kopuşa kadar hiç durmadan dönüşüyor, yeniden ele
alınıyor, boşa çıkıyor ve böylelikle yaratıcı yollar çizmeye muktedir görünüyorlar
(Deleuze, 2009, s. 355).
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Her ne kadar yeni medya teknolojileri göze yönelik büyük bir görsel krallık sunsa da sanat
bağlamında tüm duyuların etkin bir izlenimi sürülür. “Tartışılan, insanın gerçek
yaşamdaki eviyle, çevrimiçi evi arasındaki farka içkin olan yersiz yutsuzlaş(tır)madır”
(Sutton, 2014, s. 51).
Bu dolayımlar bağlamında serinin son çalışması “Yer-Edim” adlı çalışma içkinlik
düzleminin sunmuş olduğu yersiz yurtsuzlaş(tır)ma kavramının dayandığı ve bu
namevcudiyet alanının tekrar yeryurt edindirme potansiyeline vurgu yapmaktadır (Görsel
90). Özellikle günümüzün hızlı bilgi ve iletişim alanını belirleyen teknolojiler bu yoğun
güçlerin sağladığı araçlarla öznelerin arzu kalıntıları olarak üretilmelerini hazırlamıştır.
Deleuzu’ün dikkatle üstünde durduğu köksap, yersiz yurtsuzlaştırma ve yeniden yer
edinme gibi kavramları hep bu güç ilişkilerinden ortaya çıkar ve sürekli akışkan bir
yapıdadır.
Enformasyon ve Bilişim Çağı olarak adlandırılan bu yeni dönemde aracın belirlenimleri
özneyi yerinden eden bir yapı ile nesneyi yerinden eden bir akışkanlık sunar. Bu
akışkanlıkta yeni medyanın sağladığı ortam köksapın en belirgin özelliğini yersiz
yurtsuzlaştırma ve yeniden yurt edinme potansiyelini oluşturan etmenlerin arasında olan
İnternet ağları oluşturur.
Tuhaf bir benzerliğe ihtiyaç duymamızın bir sebebi de, internetin köksapın en tuhaf
özelliklerinden birini, yani yersiz yurtsuzlaş(tır)manın yeniden yer yurt edindirmeye
dönüşme kapasitesini göstermesidir… İnternet sadece hayatımızın her alanına bu
ölçüde girdiği için önemli değildir. Tam da bu nedenle, gerçek hayatta içinden
geçtiğimiz, içinde yürüdüğümüz oluşumları yansıtan toplumsal olarak inşa edilmiş
mekanı nedeniyle de önemlidir. Alışveriş ve oyun merkezlerinin, finans
merkezlerinin, kafeteryaların, konferans salonlarının ve kütüphanelerin sanal
benzerlerini internette bulmak mümkündür. Örneğin, internetteki YouTube benzeri
video ve fotoğraf paylaşım siteleri gibi sosyal etkileşim alanlarını yurt odası, TV
odası, kitap kulübü, film kulübü gibi mekanlara ev sahipliği yapan maddi olmayan
ve sanal mekanlar olarak görmek mümkündür (Sutton, 2014, s. 48)

Burada sanal mekanlar olarak adlandırılan alan İnternet kavramının yol açtığı ve yalnızca
ekran tabanlı bir sanal dünyadır. Öte taraftan yeni medya uygulamalarının çoklu medya,
medyalararasılık, multimedya, vb. tanımlamalarında birçok verili medyanın oluşturduğu
sanal ve gerçek alan uygulamalarının kesiştiği ortamda melez imajlardan söz etmek
kaçınılmazdır. Bilgisayar programlarının görsel imajları, videoları, hareketli grafikleri
düzenleyebilme olanağı, Deleuze ve Guattari’nin içkinlik düzlemini anlayabilmek için iyi
bir fırsat sunar. Damian Sutton‘ın içkin İnternet kavramından hareketle bu kavramı
programlanabilen hareketli görüntüler içinde kullanabiliriz. İnternetin sağlamış olduğu
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ortam bize bu içkinliği verirken, aynı zamanda yeni video uygulamalarının sağladığı
melez ortamlarda bu içkinliği bize verir.
Deleuze ve Guattari açısından “içkinliği” düşünmek en büyük zorluktur…
“Söylemeliyiz ki, içkinlik düzlemi aynı anda hem düşünülmesi gereken, hem de
düşünülemeyecek olandır. O düşüncedeki düşünce olmayandır.”…Bağımsız bir
gözlemci, düzlemin zincirlerinden kurtulduğunu izleyebilir, onun varlığından
bahsedebilir. Ama asıl mesele, yersiz yurtsuzlaş(tır)ma süreçlerini, başkalarında da
başlatabilmektir (Sutton, 2014, s. 50).

“Yer-Edim” adlı çalışmada bir ev imgesi karşımıza çıkar. Bu video yerleştirmenin
mekansallaştığı alanı temsil eden ev imgesi doğal bir fenomen olan gökyüzü imgesiyle
yaşama olanak veren bir hızın göstergesi olur ve evin statik yapısı üzerinde varlık
gösteren akış halindeki devingenliği ile gökyüzü içkin bir yaşamın görsel etkinliğine
dönüşür. Aynı zamanda farklı bir akışın temsili olan elektrik alanı ise bir tren
yolculuğunun hareketli imgesini görünür kılar. Ev imgesi her iki akışında üzerinden,
yerinden ve zamanından geçtiği bir yer edinme modeline dönüşür.
Tamamen farklı, “yaşanan yer” ile “soyut uzam” arasındaki karşıtlıkta verili
olmayan bir “evde oluş” icat edilmelidir. Toprak ve sınırların ne olduğu yeniden
düşünülmelidir. Kendimizi bu tuhaf uzam –zamanın “yerlileri”, “burada evinde
olanlar” olarak düşünmek ne anlama gelir?... kendimizi tekil varlık kipleri olarak
düşündüğümüzde varsayılan “Dünya” yerelleştiren ve özdeşleştiren bir dünya
olmaktan çıkıp biçimi, merkezi olmayan, “yurtlanmalarımızın” sınırlarında
kalmakta ısrar eden bir dünya haline gelir. Aile, kabile ve ulusun özdeşleştiren
topraklarından önce gelen bu dünyayı bir etos’un kaynağı yapmak, onun içinde
evimizde olmayı öğrenmek, onun yerlileri olarak görmektir kendimizi. Böylece
özdeşleşmelerin yarattığı kendiliğe yabancılaşırız. Kişinin bilinçdışının o harika önbireyselliği içinde bu dünyada “evinde” olmayı öğrenmesidir bu (Rajchman, 2013,
s. 102).

Zaman ve mekan mefhumu yeni bağlantıların dolayımında bir arayüz olarak belirirken
yeğin

uzamın

belirtisiz

zamanı

uygulamaların

hız

serisinin

ana

eksenini

biçimlendirmiştir. Bu ana eksenden hareketle de ilkin sadece videonun hızının
değiştirilmesi ile fiziksel mesafeleri aşan trenin hızının birleşimi, zamanın ardışık
yapısının hızlı ve tekrarlı bir süresini sunar. Bağlamlar buradan oluşur. Serinin ikincisinde
ise dijital ortamın manipülatif yapısı daha ön plana çıkarak doğal fenomenin normal
akışını kesintiye uğratmış ve kendi zamansal yapısını kurgulamıştır. Devam eden diğer
iki seride ise öncelikle beden önemli bir ayrımın hem mekansallığını hem de
zamansallığını kendi yaşamsal etkinliğine çekerek iki düzlemi biraraya getirmiştir:
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gerçek ve sanal olan iki düzlem. Sonrasında da eklenen bir ev imgesi ile zaman, mekan,
beden gibi tüm verileri içine alan bütüncül bir algılanım oluşmuştur.
Bütün kendilikler bir ortamın bir başkası içine geçişinde düğümlenir”, ortamlarla
uyuşur ve yoğun yurtsuzlaştırma ve yeniden yurtlaştırma hareketlerine maruz kalır.
Öyle ki kendilik imgedir, güçleri ele geçirmedir ve etki değişimleridir
(Sauvagnargues, 2010, s. 186-7).

Görsel 89. Tuba Merdeşe, 2017, Yer-Edim, Ekran Serisi IV/ Location Act, Screen Series IV.
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Doğal evrenin içinde barındırdığı tüm imgeler kendi mekanlarının ve zamanlarının içinde
saf bir sürecin titreşimleri iken geçen iki yüzyıl içerisinde özellikle teknolojinin ve
bilişimin hız kazandığı bu son yirmi yıl içinde dolayımlanmış araçsal yapıntılar ile yapay
uzamlara ve zamanlara montajlanmaktadır.
Uygulamalar bölümünün son çalışması ise “Kopuş” adlı seridir. Bu çalışmanın
kendisinde de genellikle tüm çalışmalarda yer alan bir döngünün bitimsiz yapısı görülür.
Serinin “Bitimsiz” adlı ilk çalışması duvar üzerinde bir ipin doğrusal bir çizgi gibi duran
gerçekliğinin üzerine durmadan kopan ipin görüntüsünün yansıtılmasından oluşur
(Görsel 90). Gerçekte durağan yapısı ile duvarda gerili olan ip sonsuzca ve aralıksız
kopan video görüntüsüyle bir araya geldiğinde ortaya çıkan kristalize yapısında bir tür
zıtlıklar barındırır. Bu zıtlıklar gerçeğin durağan sanalın ise devinen yapısını, gerçeğin
ardışık zamansal akışı ile sanalın tek bir kopuş anının sonsuz döngüsünü bir araya getirir.
Böylece gerçek ve sanal düzlemler arasındaki çatışkının yerini imgenin bu iki farklı
düzlemdeki özgür ve düşünceli algılanımları alır. Buradaki kopuş eylemi pek çok
bağlama yol açabileceği gibi aynı zamanda doğal bir fizik eylemin sanal uzama taşınması
ile yaratılan dolayımın da önünü açabilmektedir.

Görsel 90. Tuba Merdeşe, 2017, Kopuş I/ Disengagement I.
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Bu çalışmada bedenin temas noktaları bu dolayıma tabi kılınırken olmayan bedenin
kuvvetinin yarattığı gerginlik gibi yanılsamalı bir durum ortaya çıkar. Kopuş kendini
sanal uzamın sonsuz deviniminde sunar, bu uzam ve zamanda istediğimiz kadar ezberleri
bozabilir ve dengeleri yitirebiliriz. Şizofrenik haller, organsız bedenler, zamanın sonsuz
güzargahında döngüsel anlar, formsuz mekanlar gibi bir dizi merkezsiz olgu çıkar
karşımıza. Gerçeğin kopuşu ise deliliktir, o yüzden onun için denge sınırı hep var olan bir
olgudur. Neticede bu iki olgunun çakıştığı güzergahta “Bitimsiz” biçimlenir.
Durmaksızın kopan ip bir deliliğin bölünmüş özne halindeki nevrozunun bir nesnedeki
eksiklik, atılım ya da bir kopuş haline bürünmesidir. Dolayısıyla bu sonsuz sanal kopuş
bugünün gerçeklik algısında bir tür hezeyan4 yaratmaktadır.
Artık söz konusu olan sürekli olarak genişleyen bir dolaşımın oluşumu değil, aksine
çizgisel bir ağdır. Birbirlerine gönderen işaretler yerine bir konuya gönderme yapan
bir işaret vardır: Hezeyan (délire) lokal bir şekilde kendisini inşa ediyor, düşünceden
çok harekete ilişkin bir hezeyan bu, bir çizgi başka bir çizgiye girişmeden önce
sonuna kadar götürülmeli (Deleuze, 2009, s. 22).

İmgelerimizin hareketini, geçmişin zihinlerimizde bıraktığı sanal imajların şimdide
bıraktığı güncel halleri olarak yaratımın olanaklarında şekillendiririz. Bu şekillendirme
çerçevesinde de zamanın belleklerimizde bıraktığı izleri tahayyüllerimizde canlandırarak,
yani zamanı tekrar tekrar düşünerek imgelerimizi hareketlendirir ve bir yerlere
yerleştiririz.
Aslında, zamanın geçişini ölçtüğümüzde yaptığımız şey, değişimi kavramak için
karşılaştırabileceğimiz “kesip saklanacak” imgeler yaratarak süreyi mekansallığa
çevirmektir… Velhasıl mevcut gerçeklik olarak algıladığımız aslında daimi sanal
oluş sürcinin, yani sürenin dondurulmuş veya anlık görüntüsüdür. Zamanı ölçmek
için onu mekansallaştırırız (Sutton & Martin-jones, 2014, s. 107).

Zihinsel imgelerin sürekli değişim halinde olmaları ile mevcut teknolojinin bilgisayar
odaklı düzenlemelerindeki olanakların da bu değişkenlikten beslenerek sonsuz yaratım
olanağı sağlaması video alanların sanat bağlamında dinamik bir alternatif oluşturmasına
neden olmuştur. Burnett’in belirttiği gibi, bilgisayardaki imgeler, metinler ve sesler
‘hezeyan’, başka hemen herkesin neye inandığına bakılmaksızın sürdürülen ve tersinin geçerli olduğuna
ilişkin açık ve tartışmasız kanıtlar olmasına karşın değiştirilmeyen, dış gerçeklikten doğru olmayan
anlamlar çıkartmaya dayalı, kişinin yaşadığı kültür ya da alt-kültürün üyeleri tarafından alışılmış olarak
kabul edilmeyen, “yanlış inanç” olarak tanımlanmaktadır (Erben, 2008, s. 13).
Freud’dan başlayarak, psikoanalitik kuramcılar hezeyanların, doyurulmayan istekler ve çözümlenmemiş
çatışmaların dışsal kaynaklara yansıtılması olduğunu öne sürmektedir. Daha yakın zamandaki psikoanalitik
kuramcılar, “hezeyanların kişinin fantezi, duygulanım ve anılarını yansıttığı”, bakış açısını korumaktadır
(Erben, 2008, s. 14).
4
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aslında bir dizi elektrik yükünden ibarettir. Zamana bağlıdırlar ve çoğunlukla
değiştirilebilirler. Bilgisayarımda duran her şeyin asıl biçimi değiştirilebilir (2012, s.
110).
Sanatın bağlamları bazen yaratımın asıl kaynağını dönüştüren mekanın bir ulamına,
bazen nesnenin varlığına içkin bir sanal ulama bazen de zamanın türdeş ya da türdeş
olmayan bir tür ulamına bağlanır. Fakat tüm bu ulamlar imgelerin akışını şekillendiren
arayüzlerdir. Deleuze, hareketli, değişken, yeni bölümlendirmelere ve yeni belirlemelere
eğilimli ulamlar tablosunu bir montaj masasına benzetir. Ulamlar, imge akışı içinde böler,
keser, bunların aralarına harekete geçiren aralıklar, öznel etki oluşturacak mesafeler koyar
(Sauvagnargues, 2010, s. 66).

Görsel 91. Tuba Merdeşe, 2017, Kopuş II/ Disengagement II.

“Kopuş” serisinin ikinci çalışmasında ise bedene dair görünmeyen gücün sağladığı
kopuştan çok zaman mefhumuna dair bir temsil olan mum ışığının bu çizgiselliği bitimsiz
olarak eksiltmesine dair bir kopuş söz konusudur (Görsel 91).
Video görüntüsü başı ve sonu olmayan bir ara zamanı bitimsiz yineleyen böylece
tükenmez bir kopuşu temsil eden bir hareketin öyküsüdür ve denge sarkacı sanal
uzantının illüzyonuyla sarsılır. Bu sarsıntı mumun tükenmeyen ışığı ile ipin tükenmeyen
uzunluğunu veren obje arayüzünün aracın dolayımında sonsuzluk hissiyatını taşıyan ve
gerçeğin bürünemeyeceği bir kayıp dengedir. Gerçekte mum erir gider ve çizgi tükenir.
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Oysa aracın sunduğu gerçeklik (sanal oluş) bu etkinliği zaman mefhumunun
manipülasyonuyla sonsuza taşır. Işık sonsuzca yanar, çizgi sonsuzca eksilir.
Kaldı ki organizmayı sarsan ve dışına taşan ve onu kitlenmeyle tehdit eden bir
enerjinin dışavurumudur tekrar ilkesi Freud’a göre, acılı bir travma-kopuş- ancak
sonsuza değin katlanarak tekrar edildiği sürece karabasanla haz yer
değiştirebilmektedir. Ne var ki yaşamın yadsınmasının yaşamın içsel bir parçasına
dönüştürüldüğü bir evetlemedir bu, çünkü yaşamı evetlemek, onun –sonsuz
uzantıları ve sarmallanmalarıyla- başlangıç ve hareket noktasına geri dönüş isteğini
de içinde barındırmaktadır (Sayın, 2003, s. 75).

Uygulamalar kısmının hemen hemen tüm çalışmalarında, videoların kısa zaman
dilimlerinde oluşturulan görüntülerinin sürekli başa dönerek tekrarlaması bu rapor için
önemli bir eksen oluşturmaktadır. Ayrıca bu eksenin yanı sıra süreklilik, eksilme,
çoğaltım, kopuş gibi eylemlere içkin olan kavramlar da sanal mefhumunun düzlemi
içinde sorgulanarak gerçeğin akışını ne yönde etkilediğine dair okumalar sunmaktadır.
Lichtenstein’a göre, tekrarlama olgusu, zamanın geri çevrilemezliğini aşmaya
yönelik bir girişimi ifade eder. Yaşayan bir varlığa zaman içinde süreklilik duygusu
vermenin tek yolu “tekrar” yapmadan geçer gibi görünmektedir. Bu anlamda, tekrar,
süreklilik ve sonsuzluk gibi kavramlar ve bu kavramlara ilişkin duygular, kişinin
kendi iç dünyasında, zamanın geçişini inkar etmesine dayanan bir süreklilik
yanılsamasının aşamalarını göstermektedir. Bu anlamda, “tekrar olgusu”, zamana
ilişkin içsel gerçeklikle bağdaştırılabilecek bir “süreklilik deneyimi” yaratma
olanağını sağlar. Burada tekrar “sonsuzluk” kavramını sembolize eder. Bu yaşama
ilişkin temel bir özellik, zihinsel hayatın doğal bir eğilimidir. Unutulmamalıdır ki
bilinçdışının zaman anlayışı yoktur (Cebeci, 2004, s. 79).

Doğal yasanın işleyişi denge mefhumunun gerçeklikte işleyen bir yasası iken özellikle
sanat bağlamının önemli bir belirteci olan araçsal faaliyetlerle söz konusu olan bu
mefhum video alanların sanal uzamları ve uzantıları ile değişmez yasanın yoğunluklu
zihinsel aktivitelerine dönüşerek sarsıntıya uğrar. Sonuçta bilincin ve bilinçdışının
yaratım olanaklarında ortaya çıkan paradoksal bir durumun imgeler havuzu ile
karşılaşırız. Böylece çekim merkezi bu imgelerin yol açtığı kavramların merkezsiz
konumlarında yer edinmeye çalışır ve böylece uygulamalar kısmının tüm çalışmaları bu
merkezsizlik güzergahında belirir.
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SONUÇ

İnsanbilimleri her aracın bir sonraki döneme aktarımı neticesinde ortaya çıkan yeni
araçların dolayımında şekillenir. Dolayısıyla psikolojiden sosyolojiye, tarihten kültüre ve
dilbilimden antropolojiye kadar tüm yaşam biçimlerine nüfus eden yeni araçlar dolayımı
aynı şekilde sanatın da bu değişkelerden pay almasına olanak sağlamıştır. Bu olanaklar
çerçevesinde en büyük değişke imgeler alanında olmuş ve imgeler değişen sistemin araçgüçlerince sanatın en yaratıcı duyarkatlarını ortaya çıkarmışlardır. Yeni kavramları
önceleyen teknolojiler yeni medya sanatının da tanımına vesile olup bu araştırmanın
verilerini oluşturmuşlardır. Bu veriler neticesinde ortaya çıkan pek çok bağlam video
alanlar tanımı içerisinde yer alan hareketli görüntüler eşliğinde incelenmiştir.
Yeni Medya Sanatında Devingen İmgeler: Video Alanlar adlı sanatta yeterlik
çalışmasında yeni medyanın kökeninin fotoğrafa dayanan geçmişinde hareketli
görüntünün ortaya çıkış serüveni araştırılarak bu serüvenin bugünün medyasına sirayet
eden yapısı ve değişkeleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çıkarımlar eşliğinde
imgede meydana gelen değişim Deleuze’dan hareketle “kristal imge” olarak tanımlanarak
sanat bağlamında derinlikli bir incelemeye gidilmiştir. Neticede oraya çıkan sonuç,
gerçeklik ve bugünün medyasının sağladığı sanal tezahürlerde ortaya çıkan kavramsal
durumlar bağlantılılık, etkileşim, modülerlik ve manipülasyon eşliğinde videonun temel
verileri olan obje, zaman ve mekan mefhumunu dönüştürerek yeni alımlamalara ve
anlamlandırmalara yol açmıştır. Dolayısıyla raporda ortaya çıkan en etkili unsur bu
mefhumların imge üzerindeki farklı algılanımlarına yol açan çoklu bir bakışın melez
halleri olmuştur. Bu melezlik yeni medya sanatının multidisipliner yapısındaki hem
fiziksel araçlarının çokluğuna hem de bağlanılabilirlik ile zihinsel süreçlerin temasına
değin bir dizi bağlantıyı içerimler.
Yapılan araştırmalar neticesinde raporun uygulamalar kısmı içinde yer alan çalışmalar ise
teknik aracın sağladığı obje, zaman ve mekan arayüzünün olanaklarının ortaya çıkardığı
kavramların irdelenmesine yöneliktir. Sonuç olarak köksap fikrinin yarattığı çokluklar
ilişkisinin merkezsiz karakteri bu bölümün ana eksenini oluşturarak, çalışmaların
zeminini yaratmıştır. Bu zemin üzerinde ise videonun yapısındaki akışkan gerçeklik
imgelerin hayati önemine dair çoklu bir söylem oluşturmuştur.
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