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VILEM FLUSSER

dönüflü imlemektedir. ‹majlar, yaz›n›n icad›ndan evvel, zaruri iletiflim araçlar›y-

lafl›l›r k›lmak zorundad›rlar. ‹nsan, kendisiyle “dünya” aras›ndaki bofllukta bir

Kodlanm›fl Dünya

d›. Konuflma dili, jestler ve flark› gibi ço¤u kodlar›n uçucu kaç›c› olmalar›ndan

köprü kurabilmek için semboller yarat›p, onlar› kodlar halinde düzenlemek zo-

ötürü, Lascaux’dan Mezopotamya tabletlerine var›ncaya kadar, insan›n gerek

runda olan “yabanc›laflm›fl” bir hayvand›r. “Arabuluculuk etmeye” kalk›flmak

eylemliliklerine gerekse ›zd›rab›na verdi¤i anlam› deflifre edebilmek için imajla-

zorundad›r. “Dünya”ya anlam vermeye kalk›flmak zorundad›r.

Lascaux Ma¤aras›

ra ba¤›ml› haldeyiz. Dahas›, fresko ve mozaikler, duvar dokumalar› ve kilise vit-

Herhangi bir yerde bir kod keflfetti¤imizde, insan mevcudiyetini de ç›kar-

raylar› gibi yüzey kodlar› yaz›n›n icad›ndan sonra da önemli bir rol oynam›fllar-

sayabiliriz. Afrika antropoidlerinin iskeletlerini çevreleyen tafl ve ay› kemiklerin-

d›r. Ancak matbaan›n icad›ndan sonra yaz› gerçekten bask›n ç›kmaya bafllad›.

den infla edilmifl çemberler, iki milyon y›l önce ölmüfl bu antropoidlerin insan

Bu yüzden, modernite ile k›yasland›¤›nda, Orta Ça¤lar – Rönesans da dahil –

olduklar›n› fark edebilmemizi sa¤lar. Çünkü, bu çemberler kodlar, kemik ve tafl-

bize renk cümbüflü gibi gözükür. Bu anlamda, içinde bulundu¤umuz durumu,

lar semboller ve antropoid de insand›r. Çünkü, dünyaya bir anlam vermeye kal-

Orta Ça¤lara bir rücu olarak yorumlayabiliriz; ve bu da, bir yaz› öncesine rücu

k›flacak kadar “yabanc›laflm›fl” (delirmifl) haldedir. Bu kodlar› açacak anahtar›-

demektir.

m›z› kaybetmifl olsak da – bu çemberlerin ne mânâya geldi¤ini bilmiyoruz –

Durumumuzu cehalete bir geri dönüfl olarak de¤erlendirmek talihsizlik olurdu. Bugün bizi programlayan imajlar, matbaan›n icad›ndan önce bask›n olan

kodlarla karfl› karfl›ya oldu¤umuzu biliyoruz: Mevcut anlam verme e¤ilimini,
“sanatsal olan›” fark edebiliyoruz.

‹letiflim dünyas›nda tan›¤› ve kurban› oldu¤umuz devrim, yaflamlar›m›z› sand›-

deyiz. Renklerle programlan›yoruz. ‹çinde yaflamak durumunda oldu¤umuz

türden imajlar de¤il. Televizyon programlar›, Gotik kilise vitraylar›ndan; çorba

Ma¤ara resimleri gibi daha sonralar› keflfedilmifl olan kodlar, daha az çaba

¤›m›zdan da fazla etkiliyor. Sözgelimi, televizyon, reklam ve filmlerin sonuçla-

kodlanm›fl dünyan›n belli bir yüzü onlar.

konservelerinin yüzeyi de, Rönesans resimlerinin yüzeylerinden farkl›lar. Uzat-

sarfederek çözülebiliyor – çünkü benzer kodlar kullan›yoruz. Sözgelimi,

r›n› kestirebiliyoruz. Burada de¤inmek istedi¤im ise bundan çok daha radikal

Renkler, yüzeylerin bize belirifl tarz›. E¤er bizler için programlanm›fl mesaj-

madan, fark flu: Modern öncesi imajlar yetenekli zanaatç›lar›n ürünleri (“sanat

Lascaux ve Altamira’daki duvar resimlerinin av sahnelerini belirttiklerini biliyo-

birfley. Burada sunulan düflüncelerin ileri sürece¤i tez, genel olarak dünyan›n

lar›n önemli bir k›sm› bize renk içinde beliriyorsa, bu, yüzeylerin mesaj tafl›y›c›-

eserleri”), modern sonras› imajlarsa teknolojinin ürünleridirler. Programlanm›fl

ruz. Lascaux’daki gibi iki boyutlu kodlardan oluflan semboller “dünya”y›, dört

ve dünyadaki yaflam›n anlam›n›n, iletiflimdeki bu devrimin bas›nc› alt›nda ken-

lar› olarak önem kazand›klar› anlam›na gelir. Duvarlar, ekranlar, ka¤›t yüzeyler,

imajlar›n ard›nda iflbafl› yapm›fl bilimsel bir teoriyi tan›yabiliriz, ama ayn› fley

boyutlu zaman ve mekân durumlar›n› sahnelere indirgeyerek, ifade ederler. On-

disini dönüfltürmekte oldu¤udur.

plastik, alüminyum, cam, tekstiller ve daha pek ço¤u önemli birer “medya” ha-

modern öncesi imajlar için illaki do¤ru de¤il. Modern öncesi insan, “dünya”y›

lar›, bu sayede “hayal ederler”. Düz anlam›yla, “hayal etmek”, durumlar dün-

‹çinde bulundu¤umuz durumu ‹kinci Dünya Savafl›’ndan öncekiyle karfl›lafl-

line geldiler. Savafltan önceki durum görece griydi, çünkü o zaman yüzeylerin

kasteden bir imajlar dünyas›nda yafl›yordu. Bizse, “dünya”ya iliflkin teorilerimi-

yas›n› sahnelere indirgeme becerisi demektir. Ya da, sahneleri durumlar›n ika-

t›rd›¤›m›zda, savafltan önceki zaman›n görece renksizli¤i bizi çarpar. Mimarl›k

iletiflimde oynad›¤› rol daha küçüktü. Çizgiler bask›nd›: harfler ve say›lar s›ralar

zin sembolize edebilmeyi umdu¤u bir imajlar dünyas›nda yafl›yoruz. Bu, ç›¤›r

meleri olarak ifllemek, “haritalar” yap›p onlar› okumak demektir; tekrarlanma-

ve makineler, kitaplar ve aletler, giyecekler ve yiyecekler; tüm bu fleyler göre-

halinde diziliyorlard›. Bu sembollerin anlam› ço¤unlukla renkten ba¤›ms›zd›r: K›r-

açan yeni bir durum.

s› arzulanan durumlar› belirleyecek – sözgelimi, bir dahaki ava dair (Lascaux)

ce renksizdi. Bizim çevremiz ise, gündüz ve gece, kamusalda ve özelde, kâh gü-

m›z› bir “A” ve siyah bir “A” ayn› sesi belirtir, ya da bu yaz› sar› renk bas›lacak

rültülü kâh sessiz, dikkatimizi celp eden renk ile kuflat›lm›fl halde. Çoraplar›m›z

olsa, baflka bir anlam tafl›yaca¤›n› söyleyemeyiz. Bu yüzden mevcut renk patla-

Kod Kavram› Üzerine Excursus

ve pijamalar›m›z, konservelerimiz ve fliflelerimiz, afifllerimiz ve posterlerimiz, ki-

mas› iki boyutlu kodlar›n ehemmiyetindeki bir art›fla iflaret ediyor. Veya aksine:

Bu durumu kavrayabilmek için, flimdi sunaca¤›m düflünsel etkinlik, kod kavra-

Kodlar›n sahne niteli¤i tafl›mas›, programlad›klar› toplumlara özgü bir ya-

taplar›m›z ve haritalar›m›z, meflrubatlar›m›z ve dondurmalar›m›z, filmlerimiz ve

Alfabe gibi tek boyutlu kodlar ehemmiyetini yitirmeye bafllamaktalar flu anda.

m› üzerine bir excursus’a yeltenecek. Kod, bir semboller sistemidir. Amac›, in-

flam tarz›n›n ortaya ç›kmas›na yol açar. Buna, “büyüsel varl›k biçimi” diyebili-

sanlar aras›nda iletiflimi mümkün k›lmakt›r. Semboller, di¤er sembollerin yeri-

riz. Bir imaj, anlam› bir an içinde as›l› kalm›fl bir yüzeydir: Temsil etti¤i durum-

televizyonumuz; herfleyimiz Technicolor. Tüm bunlarla, basitçe estetik bir fe-

ya da araç gereçlerin yap›m›na dair (tasar›m flemalar›) – “haritalar” da buna dahil olmak üzere.

nomen olarak de¤il, yeni bir “sanatsal tarz” olarak ilgileniyoruz. K›rm›z› trafik

Tarihöncesi ve Tarihsonras› ‹majlar

ne geçen (“ikame eden”) fenomenler olduklar›ndan, iletiflim bir ikamedir, çün-

lar›, bir sahne içinde “eflzamanl›” k›lar. Ancak, bu as›l› kalma an›n›n ard›ndan,

›fl›¤› “Dur!” anlam›na geliyor, bezelyelerin ars›z yefliliyse “Beni sat›n al!”. Bu

‹nsanl›¤›n yüzeyler (imajlar) ile programlanmakta oluflu, ç›¤›r açan bir yenilik

kü, “meyletti¤i fleyin” deneyiminin yerini al›r. ‹nsanlar, sembollerin anlam›yla

gözün imaj üzerinde dolaflmas› gerekir ki [imaj›n] anlam›n› oldu¤u haliyle ala-

renk patlamas›n›n bir anlam› var. Renklerin sabit bir ak›fl›na maruz kalm›fl hal-

olarak de¤erlendirilmemeli. Tersine, bariz bir biçimde ilksel bir kökene bir geri

do¤rudan temaslar›n› yitirmifl olduklar›ndan kendilerini kodlar arac›l›¤›yla an-

bilsin. Di¤er bir deyiflle, “eflzamanl›l›¤›n artzamanl›laflt›r›lmas›” gerekir.
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artzamanl›l›klar›n›n eflzamanl› hale getirilmesini talep ederler. Aflamal› olarak

Metinden Tekno-Kod’a

karfl›lanmay› talep ederler. Bunun sonucuysa yeni bir zaman deneyimidir;

‹lk bölümde ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z do¤ru olsa da, aksi bir biçimde,

çizgisel zaman: ilerlemesi önlenemez bir ak›nt›, dramatik tekrarlanamazl›k ve

tarihsel bilincin kaybolufluyla ilgili olarak aç›k ve net olmam›z çok önemli. Yüzey

çerçeveleme. K›sacas›, tarih. Tarih, yaz›n›n icat edilmesiyle birlikte bafllar; ancak

kodlar›n›n tahakkümü sürdükçe, alfabetik metinlerin yerini imajlar ald›kça; bu,

bu, yaz›n›n, süreçlere s›ms›k› hakim olmas›ndan de¤il de, sahneleri süreçlere

tarihin kategorilerince mümkün k›l›nm›fl, ters çevrilemez, ilerleyen ve dramatik

dönüfltürmesinden ötürüdür; yaz›, tarihsel bilinç oluflturur.

bir zaman deneyiminin sonu demektir. ‹çinde yaflad›¤›m›z kodlanm›fl dünya

Bu bilincin, büyüsele karfl› galip gelmesi çarçabuk olmam›flt›r. A¤›r a¤›r ve

art›k süreçleri ya da olufllar› belirtmez. Hikâyeler anlatmaz ve bu dünyada

büyük çabalar sonucu altetmifltir onu. Yüzey ve çizgi, imaj ve kavram aras›ndaki

yaflamak, art›k eylemek anlam›na gelmez. Art›k bu anlama gelmiyor olufluna

diyalekti¤in bir muharebeyle ortaya ç›k›fl›ndan epey sonra yutabilmifltir metinler

“de¤erlerin krizi” denir; ve, ne de olsa, hâlâ genel olarak metinlerle

imajlar›. Yunan felsefesi ve ‹brani peygamberlikleri, metinler ad›na imajlara

programlan›yor oldu¤umuz için, bu durum, tarih için, bilim için, politik bir

Örne¤in, bu sahnenin “yürüme” türünden bir durumu belirtti¤i, ilk andan itiba-

Yaz›n›n icad›, yeni sembollerin icat edilmesinden çok imaj›n aç›l›p s›ralar

karfl› at›lan savafl ç›¤l›klar›d›r: Eflatun, sözgelimi, imaj yap›m›n› hor görüyordu,

program için, “sanat” için de böyledir. Biz, örne¤in, dünyay› mant›ksal ve

ren bellidir. Ne var ki, ancak eflzamanl›l›k artzamanl› hale getirildikten sonra

(“çizgiler”) halinde dizilmesiyle gerçekleflti. Bu olayla birlikte tarihöncesinin so-

peygamberlerse putperestli¤e karfl› sözle savafl açm›fllard›. Metinlerin

matematiksel olarak “okuruz”. Ancak, tekno-imajlarla programlanan yeni

kastedilenin, günefl ve iki insan ve bir köpe¤in birlikte ç›kt›¤› bir yürüyüfl oldu-

na erdi¤ini ve gerçek anlamda tarihin bafllad›¤›n› söylüyoruz. Ancak, bu olay›n,

(Homeros ve ‹ncil) toplumu programlamaya bafllayabilmesi, ancak yüzy›llar

kuflaklar bizim “de¤erlerimizi” paylaflm›yorlar. Ve biz hâlâ etraf›m›z› kuflatan bu

¤unu anlayabiliriz.

imaj› bir çizgiye dökmemizi sa¤layan uçsuz bucaks›z bofllu¤a, imaj›n d›fl›na

sonra mümkün oldu. Tarihsel bilinç, Antikite ve Orta Ça¤lar boyunca, yaln›zca

tekno-imajlar›n ne kastetmek üzere programlanm›fl olduklar›n› bilmiyoruz.

do¤ru at›lan ad›m oldu¤unun bilincinde de¤iliz.

küçük bir okur yazar zümreye özgü olarak kald›. Kalabal›klarsa; her ne kadar

Yeni kodlara karfl› umursamazl›¤›m›z flafl›rt›c› de¤il. Yazarlar, yaz›n›n hikâye

metinler imajlara giderek s›zmakta idiyseler de, imajlarla programlanmay›

anlatmaya yarad›¤›n›, yaz› icat edildikten ancak yüzy›llar sonra ö¤renebildiler.

sürdürdüler. Büyüsel bir bilinçte, tabiri caizse, tafllafl›p, “pagan” kald›lar.

‹lk baflta yaln›zca sahneleri tarifleyip belgelediler. Foto¤rafç›l›k, film yap›m›,

‹majdan Çizgiye

fiekilde, sa¤ taraftaki çizgisel s›ralan›fl, imajdaki sahneden fleyleri sökerek

‹majlar taraf›ndan programlanan insanlar için zaman, dünyadan, göz imaj üze-

yeniden düzenler; bir bak›ma, fleyleri say›p, hesaba döker. Sahneyi aç›¤a

rinde nas›l dolafl›yorsa öyle ak›p gider; artzamanl›laflt›r›r ve fleyleri pozisyon-

sererek bir hikâyeye dönüfltürür. Her bir sembolü aç›k seçik (clara et distincta

Matbaan›n icad› sonucu elyazmalar›n›n de¤ersizleflmesiyle birlikte,

video yap›m› ve analog programlamac›l›k gibi u¤rafllar›n ne mânâya geldiklerini

larla düzenler. Geceden gündüze, gündüzden geceye; ekimden biçime, biçim-

perceptio) numaraland›raraktan sahneyi “izah eder”. Bu yüzden, çizgi (“metin”)

yükselmekte olan bir orta s›n›f, tarihsel bilinç üzerinde hak iddia ederek elitleri

ve tekno-kodlar›n sanall›klar›n› kavrayabilmemiz de bir o kadar sürecek.

den ekime; do¤umdan ölüme ve yeniden do¤ufla; böyle dönüp duran bir za-

durumu do¤rudan kastetmez; kastetti¤i, daha ziyade imaj›n sahnesidir, üzerine

s›k›flt›rmaya bafllad›. Endüstri devrimiyse, “pagan” taflral› kalabal›klar› büyüsel

Bunlarla anlat›lan hikâyeler flimdiden tarih-sonras› iklimde yerlerini al›yorlar,

mand›r bu ve böyle bir zaman›n deneyimlenmesinde baflvurulan teknik, büyü-

düflen kadar›yla kastetti¤i “somut durum”dur. Metinler imajlardan

varolufllar›ndan y›rt›p ald›¤› gibi, ilkokullar ve bas›n sayesinde çizgisel kodlarla

bizimse bir tarih-sonras› bilincine eriflmemiz epey zaman alacak gibi

dür. Tüm fleyleri, birbirleriyle zaman›n çemberi içerisinde nas›l iliflkileniyorlar-

geliflmifllerdir ve sembolleri do¤rudan somut birfleyleri de¤il de, imajlar› belirtir.

programlayarak, makineler etraf›na t›k›flt›rd›. Tarihsel bilinç, sözde geliflmifl

gözüküyor. Yine de, sonraki kararl› ad›m› atmaya yaklaflmakta oldu¤umuzu fark

sa öyle düzenler. Dünya, imajlar dünyas›, “imgesel dünya”, haliyle kodlanm›fl-

Onlar, “fikirler”i belirten “kavramlar”d›r. Sözgelimi, sa¤daki flekilde,

ülkelerde, 19. yüzy›l boyunca yayg›nlaflt›. Di¤er yandan, bu, insanl›¤›n geri

ediyoruz: Metinlerden geriye bir ad›m atmak veya tümünü geride b›rakmak. Bu,

t›r ve say›s›z yüzy›llar boyunca programlanagelmifl, ifllenegelmifl atalar›m›zla

somut “günefl” deneyimini do¤rudan belirtmez, imajdaki

’i belirtir ve o

kalan› için ancak henüz böyle olmakta; çünkü ancak flimdilerde alfabe evrensel

bize Mezopotamya tabletlerinin riskli maceras›n› an›msatan bir ad›md›r.

ayn› türden varl›¤a sahiptir: Onlar için “dünya”, büyü ile akort edilmesi gere-

da, kendince, “günefl”i belirtir. Metinler, imajlara k›yasla, somut deneyimden

bir kod olarak ifl görmeye bafll›yor. Bilimsel düflünceyi tarihsel bilincin en

Yaz› imajlardan bir ad›m ötededir, çünkü imajlar› kavramlar içinde çözüp

ken “sahne”lerden ibarettir.

bir ad›m daha uzaktad›rlar; bu bak›mdan “kavramsallaflt›rma” da, “hayal

yüksek ifadesi olarak ele alacak olursak – çizgisel metne özgü mant›ksal ve

eritmifltir. Bu ad›m sayesinde “imajlara duyulan inanç”, yani büyü ortadan

etme”den (imgeleme) bir ad›m daha uzakta olman›n semptomlar›na eklenir.

prosedüre dayal› düflünme biçimini bir yöntem mertebesine ç›kartt›¤› için –

kalkm›fl ve çok sonras›nda bilim ve teknolojiye ulaflmam›z› sa¤layan yeni bir

Ve sonunda patlay›verdik. Bir devrim gerçekleflti ve o kadar fliddetli sonuçlar› oldu ki, alt› bin y›l önce gerçekleflmifl olan bu olay karfl›s›nda hâlâ nefesi-

Bir metni çözmek (“okumak”) istedi¤inizde, gözünüzün çizgi üzerinde

diyebiliriz ki: Metinlerin imajlar üzerinde – bilimin büyü üzerinde – muzafferane

bilinç düzeyine eriflilmifltir. Tekno-kodlar ise metinlerden bir ad›m ötededir,

miz kesilir. Bu olay›, “kama biçiminde”ki Mezopotamya tabletlerinde belirdik-

süzülmesi yeterlidir. Çizginin sonuna varmadan mesaj› alamay›z ve sonra,

olmas› türünden bir olay, bizim en yak›n tarihimize özgüdür ve nihayete erdi¤i

çünkü kavramlardan imajlar yapabilmemizi sa¤larlar. Bir foto¤raf, geleneksel

leri tarzda resmedebiliriz.

sentezleyebilmek için hepsini biraraya getirmemiz gerekir. Çizgisel kodlar,

de söylenemez.

imajda oldu¤u gibi, mevcut olgular›n imaj› de¤ildir; daha ziyade, foto¤rafç›n›n
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karfl›laflt›¤› sahnedeki mevcut olgular› imleyen bir dizi kavram›n imaj›d›r.
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Kamera, metinler (örne¤in, kimyasal formüller) olmadan mümkün olamayaca¤›

Fred Forest ya da Yerleflik Bak›fl
Aç›lar›n›n Sökülmesi

gibi foto¤rafç›n›n da, önce imgeleyip sonra anlayarak, “tekno-imgelemeyi”
ö¤renmesi gerekir. Metinden d›flar›, tekno-imaj›n içine do¤ru at›lan bu geri
ad›mla birlikte yeni bir yabanc›laflma derecesine eriflilmifltir: “Metinlere duyulan
inanç” – izahatlarda, kuramlarda, ideolojilerde – yitirilmifltir, çünkü art›k
metinler, ayn› bir zamanlar imajlar için oldu¤u gibi, “arabulucular” olarak ifl
görürler.

1974’te s›cak bir akflamüstü, insan jestleri için bir fenomenoloji yazmaya bafl-

üzerine bir yuvarlak masa toplant›s›nda, Forest jestlerin bu video bant kayd›n›

“De¤erlerin krizi”yle bunu kastediyoruz: ‹zahatlar›n çizgisel dünyas›ndan

lad›¤›m Touraine, Fontevrault’da, Forest beni ziyaret etti. Bahçedeydik. Ona te-

bir grup foto¤rafç› ve elefltirmen önünde sundu. Birden, onu radikal biçimde

d›flar›ya do¤ru bir ad›m atarak “modellerin” “tekno-imgesel” dünyas›na

zimi aç›klad›m: jestlerin önemini deflifre etmek! Bunun baflar›labilmesi duru-

yeni bir bak›fl aç›s›ndan gördüm. Video ve foto¤raf›n özlerindeki fark› göster-

geçiyoruz. Tekno-imajlar›n devrimci yenili¤i, kendi kendilerine hareket

munda varl›¤›n insan dünyas›ndaki önemini de kavram›fl olacakt›k. Forest, her

mek ve bu iki ortam (medium) aras›nda bir iflbirli¤i önermek üzere, foto¤raf

edebilmeleri, “görsel-iflitsel” olmalar›, katod ›fl›n›nda parlamalar› gibi fleylerden

daim video donan›ml›; neredeyse otomatikman, aç›klamalar›m› bir video kase-

özneli (subject) Arlesyen diyalo¤unun “içine eklenmifl” (insert) bir diyalog ha-

ziyade “modeller” teflkil ediyor olmalar›, bir sahnenin kavram›n›n imaj›

te kaydetmeye bafllad›. Ben de, konuflmam esnas›nda bana her daim efllik

line gelmiflti.

olmalar›d›r.

eden, ellerime ve bedenime özgü jestlerimle aç›klamaya devam ettim. Forest’in

Forest’e özgü örnekledi¤im bu ikinci eylem tipinde özne ilkinde oldu¤u ka-

Bu bir “kriz”dir; çünkü, metinlerin ötesine eriflebilir olmak, politika, felsefe

elleri aras›nda tuttu¤u kamera da kaç›n›lmaz olarak jestlerimi takip eden “jest-

dar apaç›k de¤ildi. Tabii, onu ilk dürten muhtemelen herzamanki gibi kamera

ve bilim gibi eski programlar› güçsüzlefltirdi¤i halde, onlar›n yerine geçecek

ler hareketler” (gestures movements) ile karfl›l›k veriyordu. Ancak onun jest-

ile oynama al›flkanl›¤›yd› (vefakâr “araflt›rmas›”). Ancak eylem s›ras›nda özne,

yeni programlar› üretebilmifl de¤ildir.

leri kendi ad›na k›s›tlanmak, benim jestlerime cevaben de¤iflmek durumunday-

benim aç›klamalar›m› aktif bir biçimde kavramaya çal›flmak haline geldi. Ka-

Tekno-kodlarla, sözgelimi, bir renk patlamas›yla kendini beyan etti¤inde,

d›. Ve bir diyalog geliflti. Forest pek çok katman›nda tamamen bilinçli olma-

mera, kendili¤inden, bir epistemolojik araç, bir kavray›fl ayg›t› oluverdi. Ancak

nas›l bafledece¤imizi ö¤renebilece¤imiz paralel deneyimlere geçmiflten de

dan, tabii ben de, çünkü hepsi kas›tl› de¤ildi... Ellerim kameran›n jestlerine ce-

bu ayg›t “kavranacak fleye” dolays›zca etki edebiliyordu: konuflmama.

sahip de¤iliz. Ancak, ö¤renmek zorunday›z; yoksa anlams›zlaflm›fl tekno-

vap verdi ve onlar›n hareketlerindeki de¤ifliklik de, usulca kelimelerimi ve dü-

Forest, beni anlama çabas›n›n aç›klamalar›m› de¤ifltirdi¤ini hisseti¤inde öz-

imgesel, kodlanm›fl bir dünyada anlams›z bir varolufla katlanmaya mahkûm

flüncelerimi de¤ifltirdi. Tabii, Forest sadece hareketlerime göre de¤il, sözlü ola-

nesi de tekrar dönüflmüfltü. O andan itibaren benimle diyalo¤u video bant› düz-

olabiliriz. Alfabenin çöküflü ve bat›fl›, dar anlamda tarihin sonuna iflaret ediyor.

rak eklemledi¤im düflüncelerime cevaben de hareket ediyordu. Bu acayip (çün-

lemine kadar gidecekti. Bu da tüm bu çeflitli öznelerden farkl› bir düzlemde so-

Burada sunmaya çal›flt›¤›m düflünceler ise yeninin bafllang›c›na dair bir

kü al›fl›ld›k olmayan) diyalog sona erdi¤inde Forest video bant kayd›n› bize he-

nuçlan›yordu. Arlesyen ba¤lamdaysa, öngörülemez kat›l›mc›larla, öngörülme-

tart›flma gündeme getirmeyi ümit etmektedir.

men bir ekrandan sundu. Ona bakmak için oturmufl olsak da, sessiz kalabil-

mifl durumlarda, bu öngörülmemifl diyaloglar›n ortaya ç›kmas›na yol açan bir

memiz olanaks›zd›. ‹zlemekte oldu¤umuz video bant kayd›nda konuflulan te-

video bant olmufltu.

ma (jestler) ve de bu teman›n video kayd›n›n kendisince dönüfltürülmüfl olma-

‹flte bu, bir malzemenin ifllenmesi esnas›nda sanall›klar›n› aç›¤a vurmas›-

‹ngilizceden çeviren: Can Gündüz

s› gere¤ince, bant üzerinde tart›flmam›z bizim için kaç›n›lmazd›. Ne yaz›kt›r ki,

n›n ve de önceden verili bir ilk öznenin keflfedilen sanall›klar›n etkisiyle nas›l

“The Codified World”, Writings, University of Minnesota Press,

elimizin alt›nda bu yeni diyalo¤u ilk video bant kayd›na bir “metadiyalog” ola-

de¤iflti¤inin kan›t›.

Minneapolis, Londra, 2002
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rak eklememizi sa¤layabilecek ikinci bir video teçhizat› yoktu (ve belki de, son-

Bu örnekte, Forest’in izledi¤i yöntem, gözlemin gözlemlenen fenomeni

suza do¤ru çekilebilecek di¤erlerini). Epey sonra, Arles’da kat›ld›¤›m foto¤raf

ve de fenomenin gözlemcisini dönüfltürdü¤ünü gittikçe daha bilinçli bir biçimde
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kabullenmesiyle birlikte, sosyal bir fenomenin (bu durumda: Forest ile iliflki-

cak bir tart›flma ve ihtiyarl›¤a özgü at›flma havas›na geçildi. Forest bu olay› da

yapayl›¤›na teflekkür borçluydu, ancak São Paulo’da egemen olan “gibi

ve de sibernetik alan›ndaki araflt›rmalar›n sonuçlar›n› (her ne kadar tümüyle

sinde flahs›m›n) gözlemlenmesidir. Fenomenolojik yöntemin bir varyasyonu

tekrar bir video banta kaydetti.

yapmak” havas›ndan eser yoktu. Hyères’de komedi sözkonusu de¤ildi. São

mükellef bilinç düzleminde olmasa da) birlefltirir. Oyun kuram›n›n bak›fl aç›-

sözkonusu elbette. Ama bir farkla: Bu yöntem felsefede ve bilimlerde

Bu eylemdeki örnekte, birbirleriyle karmafl›k bir biçimde kesiflen pek çok

Paulo’daki sanatç›lar›n aksine, yafll› insanlar “gülünç düflürmek amac›yla tak-

s›ndan mesele, günlük bas›n›n kapal› oyununu en genifl kamusal parametre-

“düflünceye dalm›fl” (bir bak›fl) haldeyken, bahsetti¤imiz durumda aktif bir

özne vard›. ‹lk olarak, sosyolojik özneler vard›, verili bir sosyal durumu, Forest’i

lit edilen” komedyenler de¤illerdi. Onlar trajik karakterlerdi ve Hyères’de gülünç

nin aktif kat›l›m›na açma ve dolay›s›yla bu oyunun yap›s›n› dönüfltürme stra-

alakadarl›k haline geçecektir. Bir “teknik”, bir “sanat” olacakt›r. Öyle, çünkü,

araflt›rma ayg›t› olarak kullanarak çal›flan. Yafll› insanlar›n teflkil etti¤i özne var-

bir trajedi sahnelediler.

tejisidir. Enformasyon kuram›n›n bak›fl aç›s›ndan mesele, gürültünün alabildi-

ayg›t (video teçhizat›) yap›s› ve ifllevi arac›l›¤›yla gözlemciye aktif bir tavr› da-

d›: Animasyon ekibinin mevcudiyetine yaslanarak günlük uyuflukluklar›ndan bi-

Son bir örnek verece¤im. Birkaç y›l önce, araflt›rmas›n›n bafllar›nda Forest,

¤ine gereksiz ak›fl›n oldu¤u bir kanalda test edilmesi ve ikircikli yap›s›n›n diya-

yat›r. Buradaki mesele fenomenolojik yöntemin sahte bir yeniden formü-

raz kaçmak üzere kendilerini e¤lendiren. Kendi öznem vard›: Forest’i elefltire-

tatl› dil ve kurnazl›kla, Fransa ve di¤er yerlerdeki baz› gazeteleri sütunlar›na

lo¤a dayal› iletiflimi olanakl› k›lacak bir biçimde dönüfltürülmesidir. Siberneti-

lasyonu de¤ildir. Forest aktif olarak gözlemleyebilmek için videoyu seçmifl de-

bilmek için onun eylemini oldukça belirli bir ba¤lamda gözlemlemek üzere. Ve

boflluklar koymalar› için ikna etti. Bu boflluklar›n alt›nda bir yerlerde, küçük bir

¤in bak›fl aç›s›ndan mesele, bas›n gibi karmafl›k bir sistemi kesintiye u¤rata-

¤ildir. Tam tersi sözkonusu. Bu devrimci gözlem yöntemi Forest’e fark›nda ol-

son olarak da Forest’in öznesi vard›: sunulan deneyim imkân›n› de¤erlendir-

ibare yer al›yordu: “Sevgili okuyucu, art›k, sizin de bir yeriniz var. ‹stedi¤iniz

rak, ayn› sistemin zay›f bir noktas›n› direngi noktas› olarak al›p, içindeki eylem

maks›z›n ayg›t taraf›ndan dayat›lm›flt›r. Ama bir kez keflfedildikten sonra, bu

mek için. Böylesine karmafl›k bir özne tertibat›nda ola¤anüstü olan fluydu: her

gibi kullan›p Fred Forest’e gönderebilirsiniz.” Bu provokasyona yüzlerce hatta

olanaklar›n›n test edilmesidir. Bu gözkamaflt›r›c› bir yöntemdir: oyunu toplu-

yöntem envai çeflit sosyal fenomene tatbik edilebilecektir. Forest bu yöntemin

bireysel özne kendisini “meta-özne” yerine koydu¤undan, di¤er kat›l›mc›lar›

binlerce cevap geldi: siyasi mesajlar, müstehcenlikler, ç›lg›n grafittiler, sanat-

ma açmak, onu daha bilgilendirici k›lmak, dolay›s›yla yerleflik ayg›t› y›kmak.

antrenman safhas›ndad›r ve bu yöntemin mümkün k›ld›¤› bütün eylem para-

araçlarla dönüfltürme e¤ilimine sahipti, ne var ki hepsinin hepsiyle bir iflbirli-

sal ifller, kötüye kullan›mlar, vs. Forest onlar› biraraya getirdi ve “onlar›” ka-

Gerçek olamayacak kadar afl›r› güzel bir yöntem. D›flar›dan bakan bir gözlem-

metrelerini de¤erlendirmifl olmas›ndan kuflku duyar›m. Birkaç y›l önce bir

¤i gerçekleflti: bir tür “öznenin sentezi”. Forest’in öznesi yafll› insanlar› geçmifl

muya teflhir etmek, yeni bir kamusal tepkiyi k›flk›rtabilmek için inceledi.

ci için, bariz nedenlerden ötürü baflar›s›zl›¤a u¤rad›. Forest’in bir kral gibi, mal-

deneyim de Hyères’de bir huzurevinde gerçekleflti. Forest'in öznesi çifte

ve gelece¤e (dolay›s›yla: ölüme) bakmaktan vazgeçirip kendisine bakmaya k›fl-

Forest’in safça giriflti¤i bu araflt›rman›n öznesi, bence pek de özenle belir-

zeme olarak kavray›p ele almak istedi¤i bas›n, sonunda Forest’in giriflimini yut-

tarifliydi: fakirlik ve a¤ır ifl koflullarıyla geçen yaflamlarının ardından

k›rtmakt›. Onlar› flimdiye, dolay›s›yla “gerçekliklerine” bakmaya zorluyordu. Bu

lenmifl de¤ildi. Daha çok, kitlesel ortam›n (özellikle de gazetelerin) kitlesel et-

tu ve dolay›s›yla Forest’i de kendi saf›nda bir bas›n arac›na dönüfltürdü.

huzurevindeki konfor ve bofl vakit yüzünden sersemlemifl ihtiyar proleterlerin

durumda “gerçeklik”, tabii ki, huzurevindeki sosyal gerçekli¤in yabanc›laflma-

kisine ve de ikircikli zorba yap›s›na karfl› duygularla giriflilmifl bir u¤rafl gibiy-

Forest’in birer yarat›c› olmalar› için “canland›rmak” istedi¤i oyunun kat›l›mc›-

durumunu incelemek ve de ölüm dıflında bir gelecekle ilgilenmeyen bu

s›yd›. Dolay›s›yla, Forest’in öznesi “don kiflotesk” say›labilir: Bu insanlar lükse

di. Gazetelerin sonsuz konuflmas›n› kesintiye u¤rat›p diyalo¤a zorlayan boflluk-

lar›ysa sonuçta onun icat etti¤i bir oyunun parçalar› haline geldiler.

insanları rehavetten çıkarıp, onları kendi varolufllarına önem atfedebilecekleri

ve uyufluklu¤a özgü yabanc›laflmayla ölmeye yazg›lanm›fllard› ve Forest onla-

lar açmak istiyordu. Bu u¤raflta, ayn› zamanda, “sanatç›”n›n (günümüzde hâlâ

Forest bas›n› de¤ifltiremez, ancak bize ne oldu¤unu gösterebilir. Bu önemli,

bir fleyler yapmaya davet etmek. Bu deneyim sosyologlardan oluflan bir ekip,

r›n bak›fllar›n› bu kaç›n›lmaz yabanc›laflmaya do¤rudan bakmaya zorluyordu.

varsalar) flu ikili tuza¤a düflmekten kaç›nmas› gerekti¤i inanc›ndayd›: Kitlesel

çünkü yeni bir bak›fltan yeni bir eylem do¤ar. Forest, bu durumda da her

Forest ve “elefltirmen-gözlemci” olarak benim taraf›mdan yürütülüyordu.

O gülünç filmler ve o gülünç yar›flma bunun sonucunda ortaya ç›kt›. Ancak,

medya taraf›ndan ele geçirilmek veya onu toptan reddedip seçkinci olmak. Bu

zamanki gibi, bir dizi bak›fl aç›s›, birbiri ard›na kendilerini geri yans›tan bir di-

Forest, orada video donan›m melekesiyle bulunduruluyordu ve de emeklilerin

Forest’in bu “don kiflotesk” u¤rafl› flöyle bir genel örnek teflkil edebilir:

ikilemden ç›k›fl Forest için kitlesel medyay› bir iletiflim arac›ndan ziyade bir mal-

zi ayna kurmaktad›r. Gazetecinin bak›fl aç›s› okuyucunun bak›fl aç›s›nca dönüfl-

kald›¤› bu evde gündelik hayat› belgeyen kay›tlar yapt›. Sonra, bu video bant

Hyères’deki bu huzurevi, asl›nda bir bak›ma bizim bugünkü Bat› toplumumu-

zeme olarak kavramaktan geçiyordu. Kitlesel medya içinde de¤il, üzerine eyle-

lüdür (reflexive), o da sergi ziyaretçisinin bak›fl aç›s›nca dönüfllüdür, ki o da

kay›tlar›n› perdeye yans›tarak izlettirdi. Gösterimin yafll›lar üzerindeki etkisi

zun küçük bir modeli de¤il midir? Forest’in tüm u¤rafllar›na atfedilebilecek

mek. Bu u¤rafl›nda bir yandan da, tüm yarat›c› e¤ilimi bo¤an kitle medeniye-

gazeteci yazar›n bak›fl aç›s›nca dönüfllüdür ve böyle devam edip gider, döngü-

normaldi: Kendilerini d›flar›dan, “di¤er insanlar gibi” görmüfller ve heyecan-

(tamamen bilinçli olmamakla birlikte) belli bafll› bir yön, bu olayda keflfedile-

tine karfl›, ifadenin önünü açabilmek için etraf›ndaki insanlar› “canland›rmak”

sel ve yaklafl›k sonsuza giden bir dizi. Yans›t›c› ve dönüfllü yans›malar›n böyle

lanm›fllard›. Onlara kameran›n baz› basit ayarlar›n› anlat›p, kendilerinin kullan-

bilir: “toplumumuzun Don Kiflot’u olmak”. Gülünç filmler önermeyi ölmekte

zorunda oldu¤u inanc›n› tafl›yordu. ‹nsanlar› yarat›c›l›¤a, birer “makinadan tan-

bir labirenti, bir durumun etik, estetik ve varoluflsal kavray›fl› için mükemmel

mas› için yard›m etti. Yafll›lar aralar›nda gruplar oluflturdu ve her grup bir

oluflumuzu görmeye ye¤lemek.

r›” (deux ex-machina) olmaya zorlamak istiyordu. Elbette, öznesine iliflkin bafl-

bir araçt›r, çünkü yerleflik bak›fl aç›lar›n› (ideolojileri) y›kar ve durumun ço¤ul
görünümlerini aç›¤a ç›kart›r. Böylelikle, tercihi mümkün k›lar.

video bant kayd›, bir nevi film yapt›. Çok yayg›n bir yanl›fl anlama var: Video,

Forest’in bu olayda tatbik etti¤i yöntem, daha sonra São Paulo’da 1975

ka boyutlar da vard›. Ancak, hepsi de Forest’in tüm eylemlerindeki bu genel öz-

bir tür “evde yap›lan film” olarak alg›lan›yor. Bu yüzden yafll›lar çok ilkel

Bienali s›ras›nda izledi¤i yöntemle de do¤rudan iliflkili. Orada mesele, yapay bir

neye ba¤l›yd›: ‹nsan ve sosyal ba¤lam› (bu durumda: insan ve kitlesel medya)

filmler yapt›lar, oyunculuk, flark›c›l›k, flaklabanl›k filan yapt›lar. Farkl› filmlerin

mesafe (bir “epoke”) yaratarak kat›l›mc›lar›n kendilerine d›flar›dan bakmalar›n›

aras›nda yapay bir mesafe yaratmak. Bu olayda tatbik edilen yöntem, seçilen

bir tür film festivali havas›ndaki gösterimleriyle, yar›flman›n ard›ndan çabu-

sa¤lamakt›. Hyères’deki mesafede hiçbir alayc›l›k yoktu. Yapayd› ve videonun

örnekler içinde en iyi ifllenmifl olan›d›r. Oyun kuram›, enformasyon kuram›
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Fontevrault, Aral›k 1975
‹ngilizceden çeviren: Can Gündüz
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