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Özet

2000’li yıllardan sonra, temsile dayalı, yapılanmacı olan bilimsel bilgi kuramlarına, 
temsili olmayan kuramlar eklendi. 20. Yüzyılın ilk yarısında evrensel geçerlilik iddiası taşıyan 
temsili kuramların var olduğu dönemde, planlama alanında Webergil araçsal rasyonalite 
yaklaşımı hakimdi. 1980’ler sonrasında Habermas’ın iletişimsel  rasyonellik kavramını 
geliştirmesi sonucu planlama oydaşmaya dayalı bir demokrasi projesi niteliği kazanmıştı. 
Temsili olmayan kuramların gelişmesi sonrasında, gerek kente gerek planlamaya bakış 
açımızda önemli değişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu yazıda temsili olmayan kuramların 
gerisindeki ontolojik ve epistemolojik kabullere açıklık getirilerek, kent ve planlama 
konusunda yaşanmakta ve yaşanabilecek değişikler açıklanmaya çalışılmaktadır. Böylelikle, 
temsili olmayan kuramların da Türkiye’de tartışılmaya başlanmasına ön ayak olunması 
amaçlanmaktadır.
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Abstract

After the years of 2000’s non-representative theories are added to the existing 
representative and constructive scientific theories. In the first half of 20th century, when 
representative theories having universal validity claims were prevalent, in the planning 
field Weberian instrumental rationality approach was dominant. After 1980’s  as a result 
of the development communicative rationality understanding by Habermas, planning 
gained a democracy project quality. After the development of non-representative theories, 
important changes has occured in our views related with both on urban phenomenon and 
planning. In this article, ontological and epistemological assumptions that exist behind the 
non-representational theories are clarified, in order to explaine the changes lived or will 
be lived on urban phenomenon and planning. Thus, the purpose of this study is to start a 
discussion about non-representative theories in Turkey.
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1. Giriş

Yirminci yüzyılın ilk yarısında bilimsel bilgi denildiğinde temsili kuramlar 
(representative theories) anlaşılıyordu. Bu kuramlar bilişseldi (cognitive). Dış dünyanın 
diller, kavramlar yardımıyla zihinde nesnel olarak temsil edileceği kabul ediliyor ve bu 
saptamalardan yola çıkılarak, evrensel geçerlilik iddiası taşıyan bilgileri üretecek kuramlar 
oluşturuluyordu. Modernitenin hakim olduğu bu dönemde bilimsel bilgi denildiğinde 
anlaşılan temsili kuramlarla üretilen nesnellik ve evrensellik iddiası taşıyan bu türlü 
bilgilerdi. Bu dönemde planlamadan anlaşılan ise Weberci rasyonel bir planlamaydı. 
Bu tür planlamayı uygulamaya çalışan bir plancı dıştan/önceden konulan hedefi temsili 
kuramlarla geliştirilmiş bilimsel bilgilerden yararlanarak minimum gayretle/pahayla 
gerçekleştirmenin araçlarını saptamaya çalışıyordu. Bu dönemin planlama süreçleri, bu 
araçsal rasyonellik mantığını aşamalandırmaya çalışıyordu. Bu planlamada bilimsel bilgiye 
erişebilirliğin yüksekliğine dayandırılan bir elitizm anlayışı hakimdi.

1980’li yıllardan sonra modernizm aşınarak, post modernizm yükselmeye başladığında 
iki farklı kanalın ortaya çıktığı söylenebilir. Kanallardan biri modernizmi reddederken 
anlık tepkileri esas alıyordu. Esas olan bireyin öznelliğiydi. Böyle bir durumda planlamada 
kullanılabilecek bilimsel bir bilginin üretimi tamamıyla olanaksız hale geliyordu. Post 
modernizmin ikinci kanalı içinde özellikle eleştirel gerçeklik içinde özneller arası 
(intersubjektive) oydaşmanın sağlanması esas alınmaya başladı. Bu durumda özneller arası 
oydaşmanın oluşturulmasıyla  planlamada yararlanabilecek, özellikle sosyal bilim alanında 
önem kazanan  yeni bir bilgi türü ortaya çıkmış bulunuyordu. Bu da “yapılanmacı bilimsel 
bilgi” olarak adlandırılmıştır.

Böylece bilimsel bilgi alanı ikinci bir bilimsel bilgi türünün daha katılmasıyla çoklu hale 
gelmiş oluyordu. Habermas’ın toplumun işlerliğini ve dönüşümünü sağlayacak kararların 
verilmesinde amaçların ve araçlarının neler olması gerektiği konusunda kamu alanındaki 
etkileşme sonucunda ulaşılan oydaşmayı iletişimsel rasyonellik olarak tanımlaması 
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planlamada yeni bir aşamaya geçilmesinin yolunu açıyordu. Planlama, artık araçsal bir 
rasyonelliği değil, özneller arası uzlaşmaya dayanan iletişimsel rasyonelliği sağlayacaktı. 
Bu anlayışa göre geliştirilen planlama kuramları işbirlikçi (collaborative), müzakereci 
(deliberative) planlama gibi katılımcı planlama süreçleri önerdiler. Bilimsel bilginin 
çeşitlenmesi, ikinci bir bilimsel bilgi alanının olacağının kabul edilmesi, araçsal rasyonel 
planlama süreçlerinin yanısıra, demokrasi projesi olarak görülen planlama süreçlerinin 
ortaya çıkmasını sağladı.

Post modernizmin gelişme süreci içinde 2000’li yıllar sonrasında İngiltere’deki beşeri 
coğrafya ve sosyal bilimler çevrelerinde temsili olmayan kuramlar (nonrepresentative 
theories) üzerinde durulmaya başlandı. 2008 yılında da Nigel Thrift alanı formüle eden 
temel kitabı yazdı.1 Her ne kadar henüz çok yaygınlaşmış olmasa da yeni bir bilimsel 
kuram türünün ortaya çıkmasıyla birlikte bilimsel kuramların/bilgilerin çeşitlenmesi 
artmaya devam etmiştir denilebilir. Temsili olmayan kuramlar kavramı bir tür şemsiye 
işlevi görmektedir. Bunlar varlık temelli değillerdir, oluşan/olan temellidirler.  Bu 
kuramlar, yaşamın nasıl biçimleneceği üzerinde yoğunlaşarak, birlikte yaşanan deneyim 
içinde bir ifade biçimi kazanmaktadır, gündelik yaşam rutinleri, hızlı karşılaşmalar, 
cisimleşmiş (embodied) hareketler, biliş öncesi tetikleyiciler, pratik hünerler, duygusal 
etkilenme yoğunlukları, dayanıklı ısrarlar, olağanüstü karşılıklı eylemler, duyusal (sensual) 
düzenlemeler üzerinde dururken, varolan temsili ve yapılanmacı kuramların yaklaşımları 
olan temsili bilişsel açıklamalardan, fenomolojik anlamı açığa çıkarmaktan, üzerinde 
oydaşma sağlanmış değerler ya da yorumlamlardan kaçınırlar.2

Bu yazıda temelde yapılanmacı olmayan kuramların gelişmeye başlamasının, kente 
ve planlamaya yaklaşımımızda ne tür değişiklikler ortaya çıkaracağı ele alınacaktır. Bu 
amaçla ikinci aşamada temsili olmayan kuramlar alanının günümüze kadar nasıl bir 
gelişme gösterdiği araştırılacaktır. Üçüncü aşamada temsili olmayan kuramlar alanının 
belkemiğini oluşturan Deleuze ve Guattari’nin yaşam felsefesi ana boyutlarıyla ele 
alınacaktır. Dördüncü aşamada ise bu gelişmeler sırasında duygusal etkinin (affect) sosyal 
bilimlerde yarattığı dönüşüm yakından tanınmaya çalışılacaktır.

İlk dört aşamada temsili olmayan kuramların gelişmesi konusunda belli bir fikir hazırlığı 
yapıldıktan sonra, beşinci aşamada bilimsel bilgi alanında yaşanan bu gelişmelerin, özelde 
kente genelde mekansal sorunların ele alınışında nasıl bir değişme yaratacağı irdelenecektir. 
Altıncı aşamada ise temsili olmayan kuramların ve duygusal etki faktörünün önem 
kazanmasının planlama kuramını ve pratiğini nasıl değiştirdiği araştırılacaktır. Yedinci 
aşamada bu yazıya son verirken temsili olmayan kuramların gelişmeye başlamasının 
bilimsel bilginin gelişmesi açısından genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır.

1  Nigel Thrift: Non Representational Theory;Space,Politics, Affet, Routledge, London, 2008.
2  Hyden Lorimer:”Cultural Geography: “The Busyness of Being More-Than Representaional”, Progres 

in Human Geography, 29/1,2005,pp.83-94.
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2. Temsili Olmayan Kuramlar Alanı Nasıl Bir Gelişme Gösteriyor?

Temsili olmayan kuramlar3 alanı post modernist dönemde değişik bilim alanlarında 
yaşanan gelişmeleri bir araya getiren bir tür sentetik uğraş niteliğine sahiptir. Bu bağlamda 
aktör – ağ kuramı, biyolojik felsefe, kültürel çalışmalar, yeni materyalizm, performans 
kuramı, yapısalcılık sonrası feminizm, eleştirel kuram, klasik pragmatizm, sembolik 
karşılıklı eylemcilik (interactionism) vd. sayılabilir.

Thrift temsili olmayan kuramlar alanını tanımlamak için yazdığı temel kitapta, temsili 
olmayan kuramların ideal nitelikleri olarak ya da prensipleri konusunda yedi önerme 
geliştirmiştir.4 Thrift bu prensiplerle temsili olmayan kuramların bir yere oturtulması için 
yeni deneyimsel bir tarzı önerdiği söylenebilir. Hibrit bir dünya için, hibrit bir tarz ortaya 
konulmaktadır. Bu yedi ilke ne bir yasa önerisidir ne de kök imge hatırlatmasıdır. Yaratıcı 
üretimde bir egzersiz ve iş pratiğidir. Bir politik-epistemolojik canlanmanın ümidini ifade 
etmektedir. Bunun yeni bir kuram olma presizyonuna sahip olmaktan çok, pratiğe değer 
veren bir düşünce biçimi olmaya yakın olduğu söylenebilir.5

Thrift temsili olmayan kuramın ilk programatik ilkesini gündelik yaşamın akışını 
yakalamak ve bu akışa katılmaktır olarak sunmaktadır. Böyle bir yaşam oluşumu felsefesi, 
yaşam deneyimi sürecinin kaydına önem verecektir. Yaşam coğrafik ya da varlıksal bir 
harekettir. Dünyanın basitçe anlamını çıkarmaktan daha fazlasını elde etmek için, arzu 
tarafından harekete geçirilmiş, yaşamın zaman ve mekândaki bir oluşudur.

Varlık niyet (intentionality) tarafından işaretlenmiştir. Bilinçliliği aşar, coşan enerjisiyle, 
düşüncenin hiçbir zaman kendi denetiminde kalmadığını gösterir. Temsili olmayan kuram 
bu nedenle bilişsel eğilimleri ve köktenci ampirizmi reddederken, biliş öncesinin (pre-
cognition) gücünü, uyumlu yaşam için performatif teknolojiler olarak, duygusallığın, 
oyunun ve imgelemin6 araçları olmasının önemini vurgular. Bu biliş öncesi mekanizmalar 
daha karar vermeden önce bilinçli bireyin bedenini eyleme hazırlayacaktır.

Prensiplerden ikincisi temsili olmayan kuramların anti-biyografik olma ve birey/
özne öncesine eğilmekteki kararlılığını vurgulamaktadır. Thrift biyografilerin suni bir 
bireysel bütünlük ve hermeneutik tutarlılık yaratmaya açık olmasından çekinmektedir. 
Birinci ve ikinci prensip temsili olmayan kuramın metodolojik bireyselcilik üzerindeki 
eleştirişini ortaya koymaktadır. Temsili olmayan kuramlar kararlı bir şekilde birey öncesiyle 
(pre-individual ) ilgilenecektir. Temsili olmayan kuramlar özneyle değil, özneleştirmeyle 

3  Bu yazıda temsili olmayan nitelemesi bilimsel faaliyetler için yapılmaktadır. Ama aynı kavram sanat 
ve özellikle resim alanında 20.yüzyılın başından beri kullanılmaktadır.  Resim başlangıçtan beri 
hep bir şeyi temsil ediyordu. Ama soyut resimin ortaya çıkması temsili olmayan bir resmin ortaya 
çıkması olmuştur denilebilir. Resim/sanat alanında temsili olmayanın ne olduğunun bilinmesinin 
bilim alanındaki temsili olmayanın tahayyülüne yardımcı olacağını düşünüyorum.

4  Philip Vannini:”Non Representational Theory and Symbolic Interactionism”, Symbolic Interaction, 
Vol.32, Number.3, 2009.

5  Paul Simpson: What is Non-Representational Science ?
6  İmge, zihinde tasarlanan tahayyül edilen.
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(subjectification) ilgilidir. Bu da her türlü nesnenin diğerleriyle sürekli olarak, çoğunlukla 
da zorunlu olmayan karşılaşmalarıyla ilişkiye sokulmasıyla gerçekleşir.

Bu prensiplerden üçüncüsüne göre temsili olmayan kuramlar, ilgilerini pratiğe, 
eyleme ve performansa eğilmesi üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Thrift sosyal bilimlerin 
yapısalcı mirasından yorgun düşmüştür ve anlamın pratik formlarına ulaşmak varken 
sembolik anlamların açığa çıkarılması konusunda kuşku duymaktadır. Thrift önceliği 
gerçekleştirilmiş eylemde anlamı oluşturan bedensel rutinlere ve edinilmiş adetlere 
vermektedir. Belirli bir yerde bir insanın varlığının bir diğerine karşı tutumunu şekillendiren 
dünyevi pratikler üzerinde durur. Bu pragmatizmle ve “eylemcilikle” ortak bir tutumdur. 
Bu kuramlar bir yerde insanın diğerlerine ve kendisine davranışını şekillendiren gündelik 
yaşamın olağan pratiğiyle ilgilenmektedirler.

Dördüncü ilke aktör-ağ kuramından alınmış ilişkisel materyalizmdir. Materyal 
nesneler sadece performans için gerekli değildir, aynı zamanda kişilik ve ilişkisellik 
içinde melez bir araya gelmenin (assemblage) bir parçası ya da bölümüdür. Thrift insan 
bedeninin nesnelerle birlikte evrim geçirmesinin önemine dikkati çekmektedir. Temsili 
olmayan kuramlar insan olanlarla, insan olmayanlara (nesne) hem kavramsal hem de 
ampirik olarak eşit ağırlık vermektedirler. Nesneler teknolojinin bilinç öncesinin bir formu 
olduğundan, temsili olmayan kuramlar bedeni, materyal ve sosyal olanı bir birinden 
ayırmayı reddederler.

Temsili olmayan kuramın beşinci ilkesi deneysel (experimental) olmasıdır. 
Thrift geleneksel sosyal bilimlerin ampirizmine ve realizmin mukavelelerine antipati 
duymaktadır. Sosyal bilimlerin denetleme, önceden kestirme, her şeyi açıklama takıntısını 
reddetmektedir. Sosyal bilimlere hayret etme duygusunu geriye getirmek istemektedir. 
Temsili olmayan kuramlar kendilerini deneylere açık tutarlar, dünyalarının ucu açık bir 
hesap içinde kalmasından kaçınmazlar. Temsili olmayanın kuramcıları “bırakın deneyelim 
duygusu” içindedir. “Bırakın yargılayalım” anlayışından uzaktırlar.

Thirft, altıncı ilke olarak duygusal etkileme/etkilenme (affect) ve hislilik üzerinde 
durmaktadır. Duygusal etkileme/etkilenme birey duygusundan çok bedenin bir deneysel 
durumdan bir başka deneysel duruma geçmesinin kişi öncesi (pre-personel) yoğunlaş-
masına tekabül ederek, bedenin eylemde bulunma kapasitesinin artış ya da azalışına atıf 
yapar. O hisleri ve duyguları mikro sosyolojik ampirik ilgilerin öznesi olarak görmekten 
çok, politik yeniden üretimin motoru olarak yeni politikanın ve önerdiği umut etiğinin 
işleteni olarak görmek eğilimindedir. Thrift hümanizmin bazı yaklaşımlarını sürdürdüğünü 
kabul ederken Simmel, James ve Dewey’in duyarlı bilim adamlığını övmektedir. Bir kişinin 
kendi yaşamının müellifi olacağını kabul ederek yaşamın sabitliğini ve rasyonelliği ve 
düşünümsel (reflexive) bilinçliliği reddetmesinde, Peirce’in Derrida ve Deleuze üzerinde 
etkisi ile James’in duygunun sosyalliği üzerindeki kuramı anahtar öneme sahip olmuştur.

Temsili olmayan teorinin son ve yedinci ilkesi olarak “yenilik ahlakı” üzerinde 
durulurken artan canlılığın özel bir formuna ve yeni bir dünyaya sıçrama potansiyeline 
atıflar yapılmaktadır. Geleneksel etik Thrift için yeterli değildir. Yeni etik gündelik 
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yaşamı yürüten ve karşılıklı eylemlerin sürdürülmesini sağlayan, ustalıktan yararlanarak 
geliştirilirken, yabancılığın varlığı altında oluşan yeni komşuluk ve komünite formlarının 
getirdiği yeni bir yaşam formunun yolunu açacaktır.

Bu yedi ilkesiyle temsili olmayan kuramlar, daha fazla eylem, daha fazla imgelem, 
daha fazla aydınlık ve hatta daha fazla neşe demektedirler. Temsili olmayan kuramlarla 
performatif sanatlar ve performatif sosyal bilimlerin evlendirilme yolunun açılması, yeni 
olanaklar yaratarak, yeni ilişkilerin yolunu açarak, gündelik yaşamın yeniden inşasını 
başlatabilecektir. Ama Thrift’in çalışmasında bu olanakları yeterince ele aldığı söylenemez. 
Temsili olmayan kuramlar ilgi çekmeye devam etmesine rağmen bilim dünyasında ne tür 
gelişmelere yol açacağını esas olarak zaman gösterecektir. Tabii ki dünyaya temsil üzerinden 
değil, duygusal etkiler (affect) üzerinden yaklaşmak, farklı bir dünya arayanlar için önemli 
bir ipucu oluşturmaktadır. Herhalde insan düşüncesinin hümanist konturlarını aşmak o 
kadar kolay gerçekleşmeyecektir.

3. Deleuze Ve Guattari’nin Yaşam Felsefesinin Ana Çizgileri

Temsili olmayan kuramlar konusunda Thrift’in kurduğu melez çerçeve kesin değildir. 
Bu arayışın temellendirilmesi için daha kesin bir felsefi çerçeve aranırsa başlagıçta 
Deleuze’ün  kurduğu, daha sonra Guattari’nin katılımıyla birlikte geliştirdikleri felsefeye 
başvurmak gerekecektir.7

Deleuze bir post yapısalcıydı. Bu bakımdan “yirminci yüzyılın” başında Avrupa 
felsefesinde atılım yapan fenemologlardan (Hussrel, Heideger) ve yapısalcılardan 
(Saussure) ayrılıyordu. Fenemologlar bilginin temelinin deneyime dayanacağını 
düşünürken, yapısalcılara göre ise bilgi deneyime değil, deneyimi olanaklı kılan yapılara 
(kavram yapıları, dil ya da göstergelere) dayandırılması gerekiyordu. Post yapısalcı 
Deleuze ise bilgi için bir temel bulunamayacağını iddia ederek, bize icat etmek, yaratmak 
ve deneme yapmak kapısını açmak istiyordu. Böyle bir açılım bize yaşamı (toplumu değil) 
dönüştürme yolunu açacaktı.

Deleuze’ün yaşam felsefesi, oluş üzerine kurulmuştur. Batı düşüncesi genelde varlık 
ve kimlik üzerine oturtulmuştur. Başlangıçta var olan bu varlık oluşurken farklılaştığını 
varsaymaktadır.  Deleuze ve kuşağı oluş ve farklılığın bir başlangıç ve kuruluş içine 
yerleştirilmesini reddetmektedir. Onlar farklılığı ve oluşu kimlik, akıl, insan öznesi ve 
sağduyuya dayalı kavramlara başvurmadan düşünebilmenin olanaklarını aramaktadır. 
Yaşamda oluş ve farklılığı sağlayacak düşünme güçleri felsefe, sanat ve bilimden gelecektir.

Düşünme Güçleri

Deleuze felsefeyi bir metinler topluluğu olarak değil, sürekli sorunlar yaratarak farklı 
düşünceyi kışkırtma yolu olarak görmektedir. Felsefe yaşamın kaosunu biçimlendirecek 

7 Bu bölüm temelde, Claire Colebrook: Gilles Deleuze, Bağımsız Kitaplar, Ankara, 2004. İle G. Deleuze, 
F. Guattari, Felsefe Nedir?, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993 kitaplarından yapılan kısaltmalarla ve 
alıntılarla özetlenmiştir. Bu alıntılara ayrı ayrı atıf yapılmamıştır.
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genel bir bütünsel yaşam kavramı üretecektir. Yaşamı bir bütün olarak düşünme gücüne 
en iyi karşılık gelen kavram farklılıktır. Yaşam farklılıktır, farklı düşünme, farklı olma ve 
farklılıklar yaratma gücüdür. Felsefe bu yolla oluş güçlerini üretmemizi olanaklı kılarak, 
yaşamın dönüştürülmesine katkı yapar.

Sanat bilişsel ve düşünsel terimlerden çok duygusal duyumsanabilir terimlerle düşünme  
gücüdür. Sanat algıların ve duyguların gücüdür. Bunu farklılık kavramını üreterek değil 
ama farklılıklar sunarak yapar. Bu bağlamda edebiyat deneyim olarak kabul ettiğimiz şeyi 
dönüştüren duygular yaratarak  olmamızı sağlamaktadır.

Bilim algımızı edimsel olarak verili olanın ötesine yaymamızı olanaklı kılan 
işlevler yaratarak maddeyi düzenlememizi olanaklı kılar. Bilimi bilimsel yapan yaşamı 
işlevselleştirme gücüdür. Bilim dünyayı gözlemlenebilir ilişki hallerinde sabitler.

Bu üç alan felsefe, sanat ve bilim, birleşim, özdeşleşim olmadan birbirini kollayarak 
kesişir, birbiri içine girer. Bunu beyin gerçekleştirir.

Felsefe bir edimdir, bir yaratma, kurma edimidir. Yarattığı ve kurduğu şeyler 
kavramlardır. Felsefenin düşünme edimi de öznenin ve nesnenin kategorileri içinde 
değil, ama yurtluğun ve yeryüzünün değişken bir ilişkisi içinde gerçekleşir. Felsefenin 
kavramları gündelik yaşamdaki kavramlar gibi temsil edici değildir. Deleuze ve Guattari 
için temsil edici kavramlar dünyanın farklılığını yok eden bir düşünce aleti haline geldiği 
için karşıdırlar. Onlar için felsefenin kavramları verili değildir, yaratılmıştır. Bu kavramlar 
zaten bilinen veya varsayılanın ötesine geçen düşünce olanakları yarattığı için felsefidirler. 
Kavramlar, şeylere iliştirdiğimiz yaftalar ya da adlar değildir, bir düşünce yönelimi ya da 
yönüdür. Delueze için felsefe, düşünmemizde böyle yeniden yönlendirme kapasitesine 
sahip kavramlar geliştirebilmelidir. Onlar yaratılmalıdırlar. Felsefi yaratıcılık içinde ortaya 
çıkan kavramlarda her zaman bir tekillik olur. Çünkü tümellikler bir şeyi açıklamazlar.

Kavramlar cisimlerde beden kazanıp, kendisini cisimlerde gerçekleştirmekle birlikte 
cisimsiz bir şeydir. Uzay zaman koordinatları yoktur, yalnızca yoğunluk ordinatları vardır.  
Kavram söylemsel değildir. Kavram hiçbir şekilde bir önerme değildir. Kavramların bir 
birini izlemesi için bir neden yoktur. Kavramlar, parçalı bütünlükler olarak bir yapbozun 
parçaları bile değildir. Çünkü düzensiz kenarları birbiriyle uyuşmuyacaktır. Kavram 
elbette bir bilgidir, ama kendisinin bilgisidir ve onun bildiği içlerinde bedenleştiği şeylerin 
durumuyla karışmayan saf bir olaydır. Yalnızca felsefeye ait olan kavram, yaşanan olayı 
yontar, onu kendince şekillendirir.

Felsefenin sunduğu kavramların tek başına düşünülmesi yetersiz olur. Bu kavramların 
içkinlik düzlemleriyle (plane of Immanence) birlikte ele alınması gerekir. Felsefe 
kavramların üreticisi olduğu gibi onun tamamlayıcı ikinci yüzü olan bu düzlemi de çizmek 
durumundadır. Felsefi kavramlar birbirine uymayan parçalı bütünlerdir. Onları yaratan 
felsefe ucu açık kalsa bile bir bütün sunmaya çalışır. Bunu, ele alınan kavramları tek bir 
tutarlılık düzlemi diye adlandırabileceğimiz bir düzlem üzerinde kavrayarak yapmaya çalışır. 
Kavramlar içkinlik düzlemi diye de adlandırılan bu düzlemle karşılıklı tamamlayıcılık 
içindedir. Kavramlar olaylardır. Ama düzlem olayların ufkudur, deposudur. Bu gözlemciye 
göre değişen göreceli bir ufuk değildir. Tüm gözlemcilerden bağımsız bir ufuktur.
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İçkinlik düzlemi düşünülmüş ya da düşünülebilir bir kavram değil, düşüncenin imgesidir. 
Düşüncenin düşünceyi kullanmanın, düşünce içinde yol almanın ne anlama geldiğine 
ilişkin olarak  düşüncenin kendisine verdiği imge bir yöntem değildir. Ne de beyindeki bilgi 
durumu ve işlevleri ve özellikle yavaş beyinle ilgilidir. Düşüncenin imgesi kendiliğinden 
olanla hakkı olan arasında katı bir ayrımı içerir.  İçkinlik düzlemininin, doğa ve düşünce 
olarak, “physis” ve “noûs” olarak iki yüzü vardır. Eğer içkinlik düzleminin her zaman  biricik 
olduğu doğruysa ve tarih içinde söz konusu düzlemlerin Eski Yunan’da, 17. yüzyılda ve 
günümüzdeki biçimleri ve içerikleri farklı olacaktır. Eğer felsefe kavramların yaratılmasıyla 
başlıyorsa içkinlik düzleminin felsefe-öncesi bir şey olarak düşünülmesi gerekecektir. Henüz 
kavramlar yaratılmadığı için bir tür  el yordamıyla ilerlenir. İçkinlik düzlemi kaosun bir kesiti 
gibidir ve bir elek görevi yapar. İlk felsefeciler içkinlik düzlemini bir elek gibi çatmışlardır. 
İçkinlik düzlemi bize  iki yüzüyle görünür; olma gücü ve düşünme gücü.

Nasıl, felsefe dili durağan tanımlardan ve kanılardan (opinion) kurtararak, yeni 
kavramlara ve sorunlara taşıyorsa, sanatta yeni duygular ve algılar yaratmaktadır. Düşünce 
güçlerinden biri olan sanat, duygu, sözcükler ve deneyimler arasında kurduğumuz ve 
gündelik yaşamda kanıya dönüşmüş bağlantıları yıkar. Duygular ve algılar bu güçleri belirli 
gözlemcilerin deneyimlerinden özgürleştirirler. Duygular düzenleyici temsil sisteminden 
özgürleşmiş tekilliklerinde yaşanan duyusal deneyimleridir.

Eğer kendimi algıların akışı olarak değil, bir kimliğe/kişiliğe sahip bir kişi olarak 
görüyorsam, verilen deneyimlendiğinde, örneğin renk, ses ya da doku gibi nitelikler 
üzerinde durarak, onu gündelik yaşama tabi kılarım. Sanat ise başka bir yönde işlevlilik 
gösterek, deneyimin akışını bozarak tekilliklere böler. Deleuz’ye göre sanatı sanat yapan 
içeriği değil, duygusudur. İçeriğinin üretilmesini sağlayan ise güç ya da usluptur.

Deleuze’e göre yaşam tümüyle bir yaratımdır, ama bu özgül ve tekillik eğilimlerine uygun 
olacaktır. Deleuze dünyanın düşünmenin dışında,  orada temsil edilmeyi bekleyen bir şey 
olmadığını savunur. İyi ve kötü yargısının ötesine geçen bir etiğe ulaşmak istemektedir.
Bunun için kendi özgül, duyusal ve tekil algılama tarzımızla kavradığımız dünyadan 
kavramlara, yargılara ve değerlere nasıl geçtiğimizi irdelememiz gerekir.

Zaman ve Sinema

Deleuze’ün değişmeye açık yaşam felsefesi bu değişmenin düşünce kaynağını sadece 
felsefeyle sınırlanmayarak aynı zamanda sanata açılmış olması ve değişme dolayısıyla 
zaman boyutuna verilen önem sinemayı Deleuze için özel bir yere getirmiştir. Onun için 
sinema bir öykü ve enformasyon getirmenin ötesinde bir öneme sahiptir. Sinema bizi 
felsefeyi yeniden düşünme noktasına getirmiştir. Sinematik biçim düşünme ve tahayyül 
etme olanaklarını değiştirmiştir. Yaşamın yeniden kurgulanmasını kolaylaştırmıştır. 
Hareketin ve zamanın imgesi, hareket ve zamanın yeniden değerlendirilmesini sağlayarak, 
yaşamın zaten verili sınırlarının ötesine geçme yolunu bizlere buldurabilir.

Yeni yaşam biçimleri düşünce sonucudur. Düşünme bir kereliğine olup bitmemektedir. 
Bir oluş gücüdür. Düşünce bir seçme özgürlüğünün ötesine geçen bir zorunluluktur. 
Duygu bize ait olan bir şeydir. İrkilme örneğinde olduğu gibi karşı koyulamazlardır. 
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Deleuze göre sinemada imgeler zaman aracılığıyla oluşturulduğu  için duyguları ve onların 
yoğunlaşmasını sağlayabilmektedir. Bu da düşünmenin şiddeti için gereklidir. Sinema 
algılayışımızı yöneten duyusal motor düzeneğine kısa devre yaptırır. Sanatla yeğinliklerin 
(yoğunlukların) artması hepimiz için tepkileri kışkırtan imgeler sunmasında yatmaktadır. 
Sinema zamanı yeniden düşünmemizi olanaklı kıldığı içindir ki kendimizi dönüştürmenin 
merkezinde yer almaktadır.

Deleuze mutlak homojen ayrımlaşmamış bir zaman anlayışını reddetmektedir. Alışılmış 
gündelik yaşam anlayışının bizim genel bir zaman çizgisi üzerinde var olduğunu kabul 
ederiz. Bu bir yanılsamadır. Bundan zamanı yoğun olarak düşünerek kurtuluruz. Sinema 
yaşamı bu noktada açık hale getirmektedir. Kameranın kullanımıyla zamanı artık hareketin 
üzerinde meydana geldiği bir çizgi olarak göremeyiz. Sinema montaj yaparak bir zamanın 
akışını bir diğerinin yanına yerleştirerek bize zamanın ayrımlaşmasını veya zaman bütününü 
oluşturan farklı rutinleri gösterir. Zaman yaşamın hareket ve oluş gücüdür. Sanat duygu 
aracılığıyla zamanın yıkıcı gücünü geri verir. Artık yaşamı zaman aracılığıyla akan bir bütün 
olarak göremeyiz,bütünün şekilleneceği ayrı oluşlar, hareketler ve zamansallıklar görürüz. 
Zamanı  içeren bir dünya yoktur, “dünyalar” veya “süreler” üreten bir zaman akışı vardır. 
Zaman birbirinden farklı sürelerden oluşan sanal bir bütündür. Zamanı tek bir farklılık ve 
oluş akışı olarak  olarak görürüz. Zaman  hiçbir temeli, kuruluşu olmayan bir oluştur.

Aslında zaman bir şimdiler veye noktalar dizisi değildir. Zamanı algılayabilmek için onu 
uzamsallaştırırız, noktalara  ya da bu hareketin muhtelif alanlarına böleriz. Ama oluşun 
gerçek zamanı algılanamazdır. Algılanan imgelerini aşan sanal bir oluş olan zamandır.

 Hareket bütün içinde yalnızca bir yer değiştirme değildir, aynı zamanda hareket eden  
bir cismin dönüşümü yani bir oluştur. Zaman da içerisindeki  hareketlerin olduğu bir 
düzlem değil,daha çok tekil hareketle dönüşen açık bir bütünür.

Deleuze’ün projesinin merkezinde zaman-imge bulunmaktadır. Zaman-imgede 
süre hareketten  doğan bir şey olarak değil, dolaysızca duyumlanır. Yaşam ayrı şeylerin 
gerçekleştiği hareket ve oluştur. Deleuze’ün temel sorusu bir şeyin oluşu olmayan saf bir 
oluşun nasıl düşünülebileceğidir. Buna sinemadan bir yanıt bulmaya çalışmaktadır. Bunu 
sinemanın fikri olarak zaman-imgede görmektedir. Sinema temsil etme değildir. Gerçek 
olarak verili olanın ötesine geçip imgenin fikrine ulaşan bir sezgi olayı olacaktır.

Makineler, Zamansız Güç ve Yurtsuzlaşma

Deleuze hiçbir temeli ya da kuruluşu olmayan bir oluş ve zamanı düşünebilmek için 
“makine”  kavramından yararlanmaktadır. İnsan merkezli modeller var olan bir bütünden 
yola çıktığından ortaya  koyduğu etikler tepkiseldir. Oysa makine etkin bir etiğe olanak 
tanımaktadır.  Zamanın  açık doğası  “makinesel düşünmeye” uygundur. Makine ne 
yapıyorsa odur. Yeri yurdu yoktur. Daimi yurtsuzlaşma sürecine katkı yapmaktadır. Bir 
makine bağlantılarından başka bir şey değildir. Herhangi bir şey tarafından yapılmış 
değildir. Herhangi bir şey değildir ve sınırlı bir kimliği yoktur. Makine özgül ve uzlaşımlar 
anlamında kullanılmaktadır.

Bir örnek olarak bisikleti alırsak, o hiçbir ereği ve niyeti olmayan bir makinedir. 
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Bisiklet bir başka makine yani insan bedenine bağlandığında işlemektedir. Bu bağlamda 
makine insanla akuple edilerek insanın yapabilirliğini geliştirmektedir. Sanayi devriminde 
kasların uzantısında bir kapasite gelişmesini sağlarken  günümüzde bilgisayarla beynin 
yapabilirliğini artırmaktadır. Deleuze makine ile mekanizma arasında bir farklılık 
tanımlamaktadır. Mekanizma kendisini dönüştürmeyendir. Makine ise dönüştürendir.

Yaşam diğerleri arasında gelişkin bir makine olan zihin ya da beyinle makinaya özgü 
bağlantıların kurulmasıdır. Yaşamın makine içermeyen bir yönü yoktur. Yaşam bir bütün 
olarak diğer bir makineyle ilişki kurduğu sürece/ölçüde varolur.

Yaşamın ulaşmaya çalıştığı dıştan verilmiş bir amaç yoktur.  Yaşamda içsel üretken 
bir uğraş vardır. Yaşamın yapabileceklerini sürekli artırır. Bu daha çok “oluş dizisi” ya 
da “çizgisi” yaratılarak ve ereklerin çeşitlenmesiyle sağlanır. Bu çizgiler; mutasyonlar, 
kesilmeler, kopuşlar, yeni başlangıçları taşıyacaktır.

Anlam cisimsel olmayan bir dönüştürme gücüdür. Bir şeyin cisimsel olmayan 
sanal varlığında ne olduğunu değiştirecektir. Anlam bir olaydır. Ama yeni oluş çizgileri 
üreten bir olaydır. Anlam ayrıca zamansız olanın gücüdür.  Cisimler/ bedenler önceden 
düzenlenebilecek nedensel dizilişlerde birleşmezler, çünkü anlamın oluşu büsbütün yeni 
oluş çizgileri üretir.

Deleuze’i izleyerek yaşamın dinamik bir duygular etkileşimi ve daimi öteki oluş 
olduğunu kabul edersek, yaşamı mantıklı bir akış ve anlamlı bir olaylar dizisi olarak kabul 
etmemiz zorlaşır. Zaman tekrar etmemekte, yeni oluş güçleri üretmektedir. Yeniyi tekrar 
ve tekrar üretme gücü varsa zaman ezeli ve ebedidir.

Yaşam dinamik bir duygular etkileşmeler, karşılaşmalar, saf makinaya özgü bir 
bağlantılar ve üretimler yığınıdır. Farklı varlıklar duygulardan biçimlenir. Bir beden belli 
duygusal bağlantılar kurar. Bu bağlantılar insanı insan yapan şeyleri yaratır. Beden zaman 
aracılığıyla oluşta yaratılır. Öyleyse bir duygu tarihi ve politikası olacaktır. Yıkımlara 
yönelen bir tarihtir bu. Deleuze’de bulunan zamansız büyük güç budur. Bu dünyanın temsil 
edilmesiyle ilgili değildir, yeni bağlantılar üretmek, arzulayan makineler olmakla ilgilidir.

Yeni olan zaman içinde meydana gelmez, zaman yeniliğin kendisidir. Geçmişin 
yinelenmesi daima geçmişi dönüştürür, çünkü geçmiş de en az şimdi kadar üretim 
halindedir. Sanat da duygunun yeniliği düşünmemimizi olanaklı kılan kavramlar üretir.  
Deleuze felsefesi bağlamsızlık karşıtıdır. İnsani olmayan makineyi andıran ya da bizim 
kabulümüzün  ötesindeki güçlerle karşılaşmak Deleuze göre etkin düşünmektir. Günümüz 
çok kültürlülüğü içinde, insanın bize bir imge olarak dayatılmasını bütün imgelerin en 
ırkçısı olduğunda ısrarcı olmaktadır.

Aşkın Ampirizm

Deleuze kendi felsefesini aşkın ampirisizmi olarak niteliyor. Bu ele alışta yaşama bir 
meydan okuma bulunmaktadır. Tüm yaşamı bir oluş ve etkileşime dayandırdığı için 
felsefesi de deneyime bağlı hale gelmektedir.  Delueze’nin yaşamı ya da oluşu düşünmek 
için deneyime ya da verilmiş olana dayanması onun felsefesine “ ampirik” olma niteliğini 
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kazandırmaktadır. Ama aşkınlık niteliğinin nasıl kazanıldığı konusunda, ayrıca  dikkatli bir 
açıklama getirmek gerekiyor. Deleuze bu deneyimin ona bir kuruluş verecek bir dışsallık 
olarak tanrı, varlık, hakikat ile, insana, özneye, kültüre ve dile dayandırılamacağını kabul 
etmektedir. Felsefesini aşkın ampirizm yapan işte deneyim dışında bir temele, bir kuruluşa 
dayandırılmamış olmasıdır. Felsefesini olana sevgi olarak tanımlıyor. Olanın ötesinde bir 
kuruluş arayışının karşısında vaziyet almış  bulunuyor.

Deleuze’ye göre felsefe yalnızca bir oluş değildir, aynı zamanda bir öteki oluştur. Bunu 
bir ötekiye tepki olarak yapar. Sanat ve felsefe kaotik değildir, ama kaos düşüncesinin girip 
düşünceyi harekete geçirmesine olanak vermiyorsa, kanıdan başka bir şey olmaz. Kanıya 
hapsolmama deneyimin sözde uyumunun ya da bütünlüğünün yıkılmasıyla olur.

Deleuze’ün kullandığı bu aşkınlık kavramından farklıdır. Batı düşüncesinde aşkınlığı 
oluşturan tüm kuruluşların dayanaklarını Deleuze birer birer reddetmektedir. Kuruluş 
arayışlarını geçersiz kılarken tanrı, varlık ve hakikatin bir veri değil icat olduğunu 
söylüyor. Felsefede tanrı kavramı etkinliğini yitirdikten sonra özne kavramı ortaya çıkıyor. 
Sorgulamanın ötesinde kalan bir şey daha ortaya çıkmıştır. Deneyimleyen ve kuşku duyan o 
öznedir. Descartes’in “cogito”suyla  ifade edilmektedir. Deleuze’ye göre bu özne de bir aşkınlık 
biçimidir. Bu yolla nihai kuruluş ögesi işlevini gören bir “düşünme imgesi” yaratılmıştır.

Deleuze  iç (zihin ya da özne) ve dış (dünya ve kesinlik) ayrımını yaparak, ön varsayılan 
bir alan olarak  bir “içkinlik düzlemine” gönderme yapmaktadır. İçkinlik düzlemi yaşamın  
temeli ya da kuruluşu değildir, buna karşılık “içkinlik düzlemi” her türlü temel üreten şeyin 
düşüncesidir. Deneyimi açık ve içkin bir bütün olarak düşünmek her yeni deneyim olayının 
ne olduğunu dönüştüreceğini  kabul eder. Deleuze için içkinlik tek gerçek felsefedir.

Deleuze göre ampirizm felsefi kuramdan daha fazlasıdır. Bir etik ve politikadır.  
Günümüzde idealim fikirlerimizin dışında bir yaşam ya da gerçek bir dünya olduğunu 
kabul etmektedir, ama bu yaşamın ve gerçekliğin fikirler üzerinden dolayımlandığında 
ısrarcı olmaktadırlar. Gerçekte fikirlerimiz dünyamızı düzenlemekten uzaktır. Fikirler 
deneyim sonucudur. Deneyimi açıklamak için  özneyi ve fikirlerini kullanamayız. Öznenin 
deneyimden nasıl etkilendiğini açıklamamız gerekir. Fikirleri üreten imgelem yaşamın 
yaratıcı akışının parçası olarak yaşamın içinden başlar. Fikirler imgelemin ürünüdür. 
Deneyimi artık bir öznenin deneyimi olarak düşünemeyiz. İnsan öznesi belirli deneyimsel 
bağlantıların sonucudur.

Deleuze deneyimi yalnız yaşananlarla sınırlamamakta, edebiyat alanındaki üretilenlerin 
de katılmasıyla deneyimlerin (yaşanmamış ama yaşanabilecek olanlarla) kapsamını 
genişletmiş, dolayısıyla yaratıcılık potansiyelini artırmıştır denilebilir. Edebiyat değişik 
duygu sunumlarının ötesine geçip bu duyguların fikir halinde olumlu düzenlenmesine 
yönelir. Kurmaca ve imgelem tam da yaşamın üretiminin  parçasıdırlar. Deleuze bu tür 
üretimleri yaşam için üretilmiş kurmacalar kabul etmektedir. Toplumsal kurumlar ya da 
“toplumsal makineler” de deneyimi aşan kollektif eklemeler veya kurgulardır.

Arzu İdeoloji ve Simulakra
Deleuze çıkardan değil arzudan yola çıkar.  Ona göre arzunun kendisi bir güçtür. Bir oluş ve 

imgeleri oluşturma gücüdür. Arzu hem olumlu hem üretkendir. Arzu eksiklik  duyduğumuz 
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şeyden başlamaz. Arzusunun çıkış noktası bağlantılardır, yaşam kendisini sürdürmeye ve 
zenginleştirmeye çalışır. Bunu da diğer arzularla ilişki kurarak yapmaya çalışır. Bu da güç/
iktidarın arzunun bastırılması değil, yaygınlaştırılması işlevi görmesini sağlar.

Oysa çıkardan yola çıkan bir ideolojinin gizlediği bazı çıkarlar olduğu varsayılır. Ayrıca 
dayatılmış kültür yanılsamalarından özgürleşmeyi bekleyen normatif bir bireyin varlığını 
kabul etmektedir. Bu da bir olumsuz güç/iktidar ve imgelem kavramına yol açmaktadır. 
Gücüyle bastırmaya, imgelemiyle kandırmaya çalışmaktadır.

Deleuze eleştirisini ideoloji üzerinden değil aşkın yöntemiyle yapmaktadır. Bu yöntem 
içinde atılması gereken ilk adım çıkarların arzulardan nasıl üretildiğini göstermektir. 
Bunun için kişilerin çıkarlarının, arzuların kaotik akımından nasıl üretildiği ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. Deleuze ve Guattari buna mikro politika demektedirler. Arzu 
politika tarafından ideolojide olduğu gibi bastırılmıyor, kodlanıyor. Örneğin bir arzu olan 
kadın ve erkek bedenlerinin ilişki kurması, kutsal bir evlilik olarak kutsanmakta ve bir 
çıkara dönüşmüş olmaktadır.

Politik oluşumlar ya da toplumsal makineler  çıkarları arzulardan üretirler. Bir bedenler 
grubunun gücünü artırmak için kurduğu bağlantılar arzudur. Aynı bedenler grubu  insan 
yaşamının temeli olarak kendi imgesini ürettiğinde çıkarını ortaya koymuş olur. Deleuze’e 
göre yaşam sanal bir güçtür, olma gücüdür. Sanal farklılık öngörülmeyen şekillerde olma 
gücüne sahiptir, bu edimsel dünyadan daha fazlasıdır, daima ve zaten mevcut biçimlerle 
sınırlı değildir.

Deleuze dünyayı edimsel bir gerçeklik ile gerçek olmayan sanal kopyasına ayırmak 
yerine bir simulakra dünyası önermektedir. Sonradan veya farklı uyarlamalarla kopyalanan 
bir özgün yaşam yoktur. Yaşamın her olayı zaten kendisinden başkadır, özgün değil 
simülasyondur. Herhangi bir şeyin ne olduğu onun başka olma gücüdür, kendisine bağlı 
olmama gücüdür. Deleuze göre simulakra ne yeni bir olaydır ne de basitça bir kültürel bir 
olaydır. Simulakra gerçeğin yitişi ve terk edilişi değildir, gerçektir. Yaşamın güçlenmesi, 
çeşitlenme güçlerini ve  duygulanma güçlerini artırarak ve olduğu şeyden başka bir biçime 
bürünmesiyle olur. Henüz olmadığı şeyi tahayyül etmeyi ve yansıtmayı gerektirir.

Oluş

Buraya kadar Deleuze’ün projesinin varlıktan çok, oluş üzerinde yoğunlaştığını 
gördük.  Deleuze Plantonculuğu oluş ve simulasyon olumlamasıyla aşmak istemektedir. 
Plantonculuğun tersine çevrilmesinde oluşun içkinliği kabul edilerek varlığın temeli 
ortadan kaldırılmaktadır. Deleuze’ye göre oluşun akışından başka hiçbir şey yoktur.

Deleuze’e göre oluşu düşünmenin önündeki  engel insancılık ve öznelliktir ( dünyayı 
bilen olarak insan ya da  oluşa temel teşkil eden özne). Ona göre düşünce oluştur. Yapılması 
gereken modeller, aksiyomlar olmadan  düşünmektir. Bu bakımdan oluş güçleri felsefe, 
edebiyat ve bilimle ön plana çıkmaktadır.

Genellikle oluşu bir varlığın yaptığı veya uğradığı bir şey olarak düşünürüz. 
Deleuze bunu tersine çevirir. Eylemler, algılamalar, çeşitlenmeler olduğu gibi oluşlar da 
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bulunmaktadır. Oluşların bu akışından varlıkları algılar ya da düzenleriz. Deleuze oluşun 
kendisi dışında bir amacı olmadığını savunur.

Çoğunlukla oluşu algılayamayız, dünyayı yalnızca aşkın olarak algılarız, dışsal ve 
uzmanlaşmış şeyler dünyasını algılarız, bu  dünya ise Deleuze’ün ilgisini çeken bir dünya 
değildir. Onu ilgilendiren, dünya algılanamaz oluşların dünyasıdır. Sanat ve sanatın 
tekilliklerinin sunumu belli ölçüde bir algılanamaz oluş olarak düşünülmektedir. Ayrıca 
yaşamın bizatihi kendisi olan imgelem akışıyla birleşerek algılanamaz oluruz böylece 
yaşamdan ve farklılıktan kopuk hale gelmekten kurtuluruz. Kendimizi yaşamın üzerinde 
ve karşısında konuşlanmış değişmeyen algılayıcılar olmaktan çıkabilir ve kendimizi 
yaşamın algılanışının akışına kaptırırız. Bu yolla insan kendisinden daha fazlası olur ve en 
üst gücüne kadar genişler, bunu kendisi olmayanla bir melez  oluş sürecine girerek yapar.

Algılanamaz oluş moleküler (önceden varolan modeli reddeden) tarzda bir 
algılamadır ve özgürlük anlayışımızı dönüştürür. Algılanamaz oluş kendisini farklılıkları 
duyumsanabilir olandan kopararak yüksek bir noktaya taşır. İnsan organizmasının yanlı 
ve düzenleyici algılama anlayışının ötesine geçilir. İnsandan özgürleşerek, oluş olayına açık  
hale geliriz. Özgür yaşamı olumlamak için insanın ötesine geçme gerekmektedir.

Bu bakımdan edebiyat elzem hale gelmektedir. Edebiyat metinleri sadece ahlakçılığın 
sınırlı kanunlarının yapısını baz almakla yetinemez. Bu metinler  ahlaki bakış açısının 
ötesine taşmak durumundadır. Edebiyat bizi sınırlı benlik imgelerinden  özgürleştirir, 
toplumun kabul edilmiş iyi ve kötüsünden kurtararak, oluşu var olanın  ötesine geçme 
yolunu açar. Deleuze ve Guattari oluşun varolma yolunu açmasında hayvan oluşa ve 
kadın oluşa yönelmenin olanakları üzerinde durmaktadırlar. Onlar hayvan oluş fikrini 
Kafka aracılığıyla bulmuşlardır. Bu Freud’a karşı bir vaziyet alıştır. Psikanaliz geleneğinin 
yorumlama hastalığına karşı geliştirmişlerdir. Deleuze ve Guattari,  arzunun ve duygunun 
olumluluğunu ve çokluğunu tanımlamak için hayvan oluş fikrine başvurmaktadırlar. 
Hayvan oluş kişinin bir böcekmiş, köstebekmiş gibi hayatı tahayyül etmesidir. Hayvan oluş 
bir edebiyat türü olarak, yeni algılar ve yeni  dünyaları olanaklı kılan anlamın üretilmesine 
yardımcı olacaktır. Yeni bir konumdan dünyanın çekimine girilmeyi sağlayacaktır. 
Deleuze göre “hayvan oluş”   bir yeğinleşme deneyimidir, ezberlenmiş kesin  belirlilikler 
alanından uzaklaşarak belirsizliğe ve sonsuzluğa açılan bir özgürleşmeyi sağlayarak insani 
yüklerden kurtulmayı sağlayacaktır. Deleuze ve Guattari’ye göre bütün oluşlar kadın 
oluşla başlamalıdır. Erkek öznedir, majördür. Bizi yaşamın etkin ve olumlayıcı farklılığını 
düşünmekten alıkoyan şey erkek kavramıdır. Olumlu olarak düşünebilmek için erkeğin 
mantığının ötesine geçmek gerekir. Bu da kadın oluşla, onun mantığıyla dünyaya bakmakla 
gerçekleşir. Bunu da yine edebiyatın gücünden yararlanarak gerçekleşecektir.8

Deleuze-Guattari felsefesinin genel çizgilerinin çizimini tamamlamak için duygusal 
etkileme/etkilenme (affect) üzerinde durmak gerekir. Temsili olmayan kuramlar bakımından 
önemli bir yer tutan “duygusal etkileme/etkilenme” bu yazıda, bir sonraki bölümde tekbaşına, 
ayrı olarak ele alınacağı için, tekrara düşmemek adına bu bölümde ele alınmamıştır.

8  Nezile Kalaycı:”Annelik, Hayvan-Oluş, Yeryüzü”, Cogito, Sayı 93ü Bahar 2019,ss.36-53.
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4. Sosyal Bilim Çözümlemelerinde Duygusal Etkileme/Etkilenme 
(Affect) Faktörünün Yer Almaya Başlaması Ne Türlü Sonuçlar Yaratır

Thrift’in temsili olmayan kuramların yedi ilkesini sayarken, bunlardan altıncısında 
duygusal etkileme/etkilenme (affect) ve hislilik üzerinde durduğunu görmüştük. 
Deleuze’nin yaşam felsefesinin dayandırıldığı oluş ve farklılığının; kimlik, akıl, insan 
öznesi ve sağduyuya dayalı kavramlara başvurmadan ele alınabilmesinin olanakları 
aranmaya başladığında, duygusal etkileme/etkilenme (affect) özellikle önem kazanmıştır.9 
Çünkü insanın bilinçli olmadan eylemde bulunma ve üzerinde eylemde bulunulabilme 
kapasitelerine dayanmaktadır. “Affect” kanalıyla düşünmek yaşamın oluşumu yolculuğuna 
devam etmektir. Deleuze’de affect kavramı üzerinde dururken kanımca iki niteliğe işaret 
ediyor. Birincisi etkileme/etkilenme kapasitesi, ikincisi ise duygusallıktır. Bu nedenle bu 
yazıda affect teriminin Türkçe karşılığı olarak,  duygusal etkileme/etkilenme sözcüklerini 
kullandım. Bu iki boyutu da içerecek tek bir sözcük bulamadım. 10 Yer yer de “affect” dedim.

Damasio’nun nörobilim alanında yaptığı katkılarla, rasyonel karar verme ya da rasyonel 
bilişler için mutlaka duygu alanında da yol alınması gerektiği açıklık kazanmıştır.11 
Bu duygu “affect”in içeriğinde yer alan duygu boyutunca karşılanabilmektedir. Ayrıca, 
duygulanmanın yarattığı  etki bizi düşünmeye zorlaması dolayısıyla önem kazanmaktadır. 
Deleuze (affect) kavramını geliştirmek için Spinoza’nın affectus kavramından yola 
çıkmaktadır.

Bu bedenin etkileme/etkilenme  deneyimidir. Bir karşılaşma (encounter) sonucu 
doğar. Bu karşılaşmanın doğurduğu uyarıya karşı gelişen içgüdüsel bir tepkidir. Genellikle 
bilişsel süreçler sonrasında ortaya çıkan karmaşık duyguların oluşması,  yüzün kızarması, 
terlemek, adernalin fışkırması, umut , utanmak, korku, nefret, neşe vb.ni hissetmeyi 
beraberinde getirir. Evrimci psikologlar insan türünün bu işaretleri okuma kapasitesine 
sahip olarak evrildiğini göstermişlerdir. Bu deneyim sonrasında bedenin faaliyette bulunma 
gücü çoğalır ya da azalır.12 Duygusal etkilenmeler olarak her yerde var olan bir kapasitedir.  
Spinozan- Deleuze’ian duygusal etkileme (affect) kavramı ortaya çıkandır (emergent). 
Onun otonomisi de açıklığından kaynaklanmaktadır.  Duygusal etkileme/etkilenme daima 
daha ileriye götürülecek bir içsel kapasitedir. Dolayısıyla antropomorfiktir.

Her beden diğer bedenleri etkiler ve diğer bedenlerden etkilenir. Burada kullanılan 
beden kavramı beynin/zihnin varlığını da içermektedir. Duygusal etkileme/etkilenmeyi 
iki kişiyle sınırlamak doğru değildir. Aynı anda çok kişiyle etkileşir.  Kişiler aşırıdır 
(transpersonel).  Psikolojik değildir. Doğrudan ilişkiseldir. Bir olaydır. Bu olayın bir 
bütünlüğü vardır. Bir anlamda kendisini topluluk içinde ayırarak ifade etmesi bakımından  

9  Bu Konuda bknz: Melissa Gregg, Gregory J.Seigworth (editors):The Affect Theory Reader,Duke 
University Press, Durham&London.2010.

10  Turhan Ilgaz “duygulam” sözcüğünü kullanmaktadır. Ben duygusal etkilemin daha kolay anlaşılır 
olduğunu düşünüyorum.

11  A. Damatio:”Descartes” Error, Emotion,Reason and Human Being, Putham Publishing, 1994
12  R.B. Zajonc:” Feeling and Thinking; Preferences Need No Inferences”,  American Psycholojist, Vol.35, 

Num.2, 1980, pp. 151-175.
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kolektiftir. Bir kültür olma özelliğine sahiptir. Yayılma yoluyla sosyalleşir.  Bu salt bilişsel 
değildir, ama bilişsel olandan tamamiyle ayrılamaz. Bir duygunun oluşabilmesi için 
bir olayın olduğunun farkına varılmış olması gerekir. Alışılmış olan nesnel ve öznel 
kategorilerini bir çapraz kesendir. Duygusal etkilenme aktif bir güçtür, akışkan ve 
dinamiktir, bedenlerin belirli yerlerde karşılaşmasının enerjik sonucudur. Bir bedenden 
diğer bir bedene geçişin yoğunluğunu oluşturmaktadır.

Bu karşılaşmayı sadece insanlar arası bir  karşılaşma olarak ele almamak gerekir, insan 
olmayanlarla karşılaşmalar da -örneğin bir heykelle karşılaşma da- büyülenme, neşe 
utanma ya da kızgı yaratabilir. Bu genişlemenin farkında olunması bir kentin deneyiminin 
öznelliği ve yorumu üzerindeki insan merkezli bakış açısının aşılmasını sağlayacaktır. 
Sosyo-mekansal süreçlerin kavranmasını post hümanist hale getirecektir.13Bu duygusal 
etkileme/etkilenme çok çeşitlidir. Bu çok değerlilik/çeşitlilik korunmalıdır. Teke 
indirgenemez, indirgenmemelidir.

Duygusal etkileme/etkilenme (affect) kavramı insanların deneyimleyebileceği geniş bir 
duygular yelpazesini kuşatmaktadır. Çoğu kez duygunun (emotion) kavramı yerine kullanılsa 
da, aralarında bir fark vardır. Duygu daha kısa erimli, kaynağa yönelmiş yoğun bir histir. 
Duygular belirli uyarıcının tetiklemesiyle ortaya çıkan karmaşık olayların sonucudur. Bu 
bağlamda duygu (emotion) yine de öğrenilmiş bir tepkidir.  Bazı ögeleri bilinse bile tümüyle 
betimlenmesi söz konusu değildir. Duygusal etkilemede/etkilenmede söz konusu olan bir 
duygudan (emotion) çok,  odaklanmamış, yaygın bir ruh halidir (mood).

Duygusal etkileme kuramını yazan Tomkins14, “affect” kavramını duygu (emotion)
un biyolojik kısmı için kullanmaktadır. Her birimize genetik olarak geçmiş bulunan, 
önceden programlanmış mekanizmalar tetiklendiğinde biyolojik olayın bilinen 
örüntüsünü başlatır. Ayrıca yetişkinlerde duygusal etkilenme deneyiminin, doğuştan gelen 
mekanizmalarla karmaşık fikirsel-duygusal formasyonların karşılıklı etkileşiminin sonucu 
olduğu belirtilmektedir. Tomkins bu deneyimleri olumlu (positive: neşe,gönül hoşluğu, 
sevmek vb.) ve olumsuz (negative: kaygı,üzüntü, kızgı, umutsuzluk vb.) olanlar diye ikiye 
ayırmaktadır. Ona göre insanın zihni sağlığı için olumlu olanların en çoğa çıkartılması, 
olumsuz olanların en az indirgenmesi gerekmektedir. Eğer bu başarılabilirse insanların 
kardiyovasküler sorunları azaltacaktır.

Pozitif duyguların varlığı insanın iyilik halinin bir işareti olmaktadır. Psikoloji 
çalışmaları olumlu duyguların insanların anlık düşünme ve eylem yapabilme repertuvarını 
artırdığını olumsuz duyguların ise bu repertuvarı daralttığını ortaya koymuştur. Olumlu 
duygular insanların eylemlerinde risk alma perspektifini artırmaktadır. Olumlu duygular 
anında bitmez, zaman içinde sürme eğilimi taşır. Bunlar dayanıklıdır (resilience). 
Olumluluk spiralinin yukarıya tırmanmasını başlatır.15 Duygu (emotion), duygusal 

13  Brian Massumi: Politics of  Affect, Polity, Cambridge,2015.
14 Silvan S.Tomkins:Affect Imagery Consciousness:The Positive Affects, Vol.1,2, Springer, New York 1962.
15 Bu konuda bknz: Barbara L. Fredrickson: “The Role of Positive Emotions in Positive Psychology: 

The Broaden  and Build Theory of Positive Emotions”, American Psychology, Vol.56, No.3, March 
2001, pp 218-226.
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etkileme/etkilenmenin (affect) bir alt kümesidir. Kısa erimlidir, çok çeşitlidir. “Affect” ise 
belli bir amaca yönelmemiş serbestçe yüzen/gezen daha uzun soluklu olandır. Yaşamın 
sürdülebilirliği için olumlu duygusallık gerekmektedir.

Tomkins insanların güdü sistemleriyle duygusal etkileme/etkilenme sistemlerini 
farklılaştırmaktadır. Güdü sistemleri dar kapsamlı ve araçsaldır.Nefes alma, yeme, içme, 
uyuma işlevlerine odaklanmıştır. Oysa duygusal etkileme/etkilenme sistemi kızma, zevk 
alma, üzülme, heyecanlanma, utanma vb. geniş bir alana yayıldığı gibi sürekli olarak 
kapsamını yeniden yapılandırır. Mandev ise “affect” kavramını duygu yoğunluğuna 
göre sıcak uçta ve soğuk uçta olanlar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Sıcak uçta “affect” 
duygu ile ortaklaşa yüksek bir yoğunluk kazanarak tutku niteliği kazandığı, soğuk uçta ise 
tutkusuz, bir tercihler, seçmeler, beğeniler halinde ifade edildiği belirtilmektedir.16

Duygusal etkileme/ etkilenme nörofizyolojikal bir fenomendir, deneyimin bilinçdışı 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu konudaki kuram dar fiziki anlamda, zihni bedene 
indirgemez. O bedenlerin hissettiği kadar hareketleri düzleminde düşündüğünü 
söylemektedir. Düşünmeyi psikolojik öznenin içinden alıp,ilişkisel karşılaşmanın birlikte 
hareketine koyar. Her eylem yarattığı sürpriz derecesine bağlı bir zihinselliğe sahip olacak-
tır. Duygusal etkileme/etkilenme kuramı bir bedenin yapabilirliğinin ne olduğunun 
yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu kuram özgürlüğü dışlamamaktadır. 
Özgürlük duygusal etkileme/etkilenme sürecinin sürpriz yaratmadaki birey aşırı 
otonomisinin varlığıdır. Bu bedenin fizikalitesi kadar zihinselliğinin de bir başarısıdır.

Spinoza için insan psikolojisi karşılıklı etkilenmeler sonucu ortaya çıkan türlü türlü 
psikolojiden, çok sayıda basit bedenin anlaşması,uyuşması sonucunda, oluşan (emergent)
bir karmaşık bütündür. Bu çok türlü psikolojiler, bedenlerin ve insan olmayan nesnelerin 
çok büyük sayıda karşı karşıya gelmesiyle sürekli olarak tadil edilmektedirler.  Her 
karşılaşmada duygusal etkileme/etkilenme beden ve zihinde kendisini farklı bir şekilde 
göstermektedir. Duygusal etkilenme bedenin eyleme yönelmesini etkileyerek, zindelik 
kazandırır ya da kaybettirir. Zihinde ise düşünce ile ideolojik konumlar arasındaki ilişkiyi 
tadil eder.17

Bedenin duygusal etkileme ve etkilenme dinamiği içinde oluşan yaşam konusunda bu 
bölüme kadar söylenenler bize değişme dinamiğinin ne olduğunu betimlemektedir. Bu 
betimleme önemli bir soruyu yanıtsız bırakmaktadır. Bu dinamik içinde geçmiş tamamen 
silinerek sıfırdan mı başlanmaktadır. Yoksa bu süreç içinde bir hafıza etkili olmakta 
mıdır? Brian Massumi her şeyin silinip sıfırdan başlamadığını bir tür hafızanın çalıştığını 
söylemektedir.18 Öznel ögeler, alışkanlıklar, eğilimler, istekler, vb.leriyle oluşturduğu 
geçmiş, geleceğe beden üzerinden taşınmaktadır. Olayın zamanı geçmiş ve gelecek arasını 
çapraz kesmektedir. Eğer hafızanın bedende  korunduğu söylendiğinde kastedilen spesifik 

16 George Mandev:”Affect and Learning Causes and Consequences of Interactions”, Douglas B.McLoed, 
Verna M. A. Adams (editors),Affect and Mathematical Problems Solving:A New Perspective, Springer-
Verlag, New York,1989,pp 3-19.

17  Nigel Thrift: “Intensities of Feeling:Towards A Spatial Politics of Affect”,Geografisca Annaler, 86B(1), 
2001, pp.57-78.

18  Brian Massumi: Age,s.47-58.
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bir birey olduğu kadar bedenlerin karmaşık ilişkileri olmaktadır.  İnsanlar/bedenler çok 
kalabalık bir dünyada yaşamaktadır. Bir beden bile güdüler, eğilimler, hatıra yığınları, bol 
bol duygular, bilinçli ve bilinçsiz tarzlar aşırılıklarla, kalabalık hale gelmiştir. Bu noktada 
karşımıza çıkan soru bu kalabalık durumdan yeni bir yapıya geçişi sağlayan oluşun nasıl 
gerçekleştiği olmaktadır. Bu soruyu Brian Massumi  şok olarak yanıtlamaktadır. Duygusal 
etkileme/etkilenme şoktan  ayrılmaz kavramlardır. Bu şoklar drama içermekten çok mikro 
şoklar düzeyindedir.

Bu noktaya kadar çözümlememizde duygusal etkileme/etkilenme (affect) bilinçli 
algılama ve dilsel temsilinden bağımsız olarak beden üzerinden tanımlanmıştı. Bu 
beden 19.yüzyılın sonundaki beden değildir. Günümüzde beden “biyomedyatik” hale 
gelmiştir. Kendi kendini yeniden üretme biçimini değiştirmiştir.19 Görsel medya terimine 
analog olarak geliştirilen biyomedya teriminin biyolojik bedenin, organik özelliklerini 
kaybetmeden yeni bir kavrama taşımaktadır. Biyomedya  bir teknolojik araç değildir.  
Biyolojik ögelerin enformatik olarak yeniden bağlamlaştırıldığı ve biyolojik ve biyolojik 
olmayan, tıbbi ve askeri, kültürel ya da ekonomik uygulamalarda  bedenin kendini gösterme 
süreçlerinin içinde yer aldığı bir durumdur. 20 Bolter ve Grusin bedenin değişik kültürel 
ve sosyal anlamın yeniden yayıldığı bir ortam işlevi gördüğüne dikkati çekmektedir.21 
Biyomedyatik beden oluşumuna kapital yatırımı yapılmış, materyal güçlerin tarihsel olarak 
spesifik bir organizasyon biçimidir. Bu organizasyon biçimi biyoloji, fizik, termodinamik, 
karmaşıklık ve metastabilite konusundaki çeşitli söylemlerle işlenirken ve bedenin, işin ve 
çoğalmanın doğrusal olmayan rasyonalitesine dayanılmaktadır.

Eğer bir yerin kimliğinin temsilini  o yerin  imgesine dayandıran yaklaşımın ötesine 
geçilmek isteniliyorsa, duygusal etkileme/ etkilenme atmosferi kavramı kullanılmasına 
başvurulmaktadır. Atmosferler ilişkiseldir.Yerler duygusal etkileme yaratan karşılaşmalarla 
anlamlılık kazanır. Bir yere bağlılık hissini besler. Bir bedenin gücü; duygusal etkilenme 
yaratma kapasitesi ve kompozisyonunun etkilenebilmesi, diğer bedenlerle aktif ilişkisel 
bağlantılar içinde olması yoluyla beslenir. Bu yer duygusu yaratan ilişkiler  duygusal 
etkilenme atmosferi içinde kurulur. Bir kişi bu  atmosferi ,bedenler ve nesneler arasındaki 
hareketler ve sıçrayan ilişkiler yoluyla, birleştirerek ya da dağıtarak deneyimler.

Atmosfer bir nesnel ve öznel arasında bir belirsizlik alanı ya da orta yol oluşturmaktadır. 
Bir yer karşılaşmalarının yarı-otonom bir ifadesi halinde tahayyül edilebilir. Duygusal 
etkilenme atmosferi fiziki çevre ve insan deneyimi ortasında kuşatıcı bir yerdedir. Bu 
atmosfer temsili değildir. İnsanlar, yerler, materyaller ve onların oluşturduğu toplumsal 
dünya üzerinde deneyimsel düşünceye açıktır. Bu atmosfer temsili olandan ve düşüncenin 
doğmatik imajından bir kaçışken, sosyal ile materyalin, bilinçli ve bilinçsiz olanın karşılıklı 

19  Bu konuda bknz: Patricia T. Clough: “ The Affective Turn: The Political Economy, Biomedia and 
Bodies”, Melissa Greg , Gregory J. Seigworth (Editors): The Affect Theory Reader, Duke University 
Press, Durham, 2010. pp.206-228.

20  Bu konuda bknz: Alexander Styhre: Organizations and The Bioeconomy, The Management and 
Commodification of The Life Sciences, Routledge, 2012.

21  Jay David Bolter Richard Grusin: Remediation Understanding  New Media, The MIT Press 1999.
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oyununun anlaşılmasına bağlıdır. 22 Böyle bir “affective” atmosferin varlığı, bu boyutun 
hem birey hem de komünal düzeyde işlevselliğinin bir kanıtı olarak görülebilir.

Duygusal etkileme/etkilenme kanalına girerek yaşamın oluşumu süreci içinde yol 
alacağımızı kabul ettiğimizde kaçınılmaz olarak karşımıza çıkan soru bu gidişin bizi 
daha iyi bir noktaya götürüp götürmeyeceği olmaktadır. Duygusal etkileme/etkilenme  
kapasitesinin varlığının gelecekte olanın şimdikinden daha iyi oluş ve aidiyet ve gelecek 
yaratacağı konusunda yaratılabilecek bir inancın hiçbir dayanağı yoktur. Tersine yoğun 
ve içerilmiş bir nötralite içermektedir.  Bu durumda yaşamın sadece duygusal etkileme/
etkilenme dinamiğine bırakılamayacağı, bunun bir risk taşıdığı kabul edilince, dolaylı bir 
şekilde de olsa müdahale etmek gereği doğmaktadır. Bunun yapılmasını olanaklı kılan da 
atmosferin varlığı olmaktadır.

Duygusal etkileme/etkilenme alanındaki tartışmamızı tamamladık. Bu tartışmanın 
deneyimlerimize olan etkilerini daha iyi  kavrayabilmemiz için, gündelik  yaşamımızda 
öğrenme ve politika süreçleri üzerinde biraz ayrıntılı olarak duralım.

Duygusal Etkileme/Etkilenme Kavramının Öğrenme/Eğitim 
Alanına Yansımaları

Homo Sapiens düşünen bir varlık olduğu gibi, aynı zamanda da öğrenen bir varlıktır. 
Öğrenmeyle ilgili  zengin bir “affective” oluş spektrumu bulunmaktadır. Pedagojik süreçte 
duygusal etkileme/etkilenmenin  olumlu ve olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Ama 
henüz yeterince kuramsallaştırılmış olduğu söylenemez. Bunun  öğrenme üzerindeki 
etkileri pratikte en açık olarak spor alanlarında gözlenmektedir. Koçlar atletlerin “affective” 
durumlarının performanslarını nasıl etkilediğini iyi bilmekte ve bundan yararlanmaya 
çalışmaktadırlar.

Bu durum tüm pedagojik süreçler için geçerlidir. Bir öğretmenin, öğrencinin duygusal 
etkileme/etkilenme durumunu tanıması ve uygun stratejilerle ve taktiklerle onu etkilemeye 
çalışması, öğrencinin öğrenme yolculuğunu anlamlı bir biçimde yönlendirebilecektir.23 
Öğretmen öğrencinin affective durumunu (merak, can sıkıntısı, hayal kırıklığı, kaygı vb.) 
bedenindeki yüzeysel göstergelerden saptayabilmektedir. Bu konuda öğretmenin artan 
duyarlılığı, varolan eğitim modellerinin daha etkili olarak çalışmasına olanak verecektir. 
“Affect”in eğitimle ilişkisi bu noktaya kadar araçsal düzeyde ele alınmıştır.  Söz konusu 
ilişkiyi araçsal düzeyde tutmak ise çok yetersizdir. Duygusal etkileme/etkilenmenin 
önemi tüm boyutlarıyla ele alındığında eğitim sisteminin çok daha radikal değişmelere 
uğratılması gerektiği ortaya çıkacaktır.

Günümüze kadar gelen eğitim/öğretim sistemlerinin gerisinde Platon ve Aristotales’ten 
gelen bir insan modeli bulunmaktadır. Bu anlayışta akıl/zihin hiyerarşik olarak en 

22  Bu konuda bknz. Michel Buser: “Thinking Through Non-Representational and Affective Atmosphere 
in Theory and Practice”, Planning Theory, SAGE, Vol.13(3), 2014, pp.227-243.

23  Barry Kort, Robert Reilly: How People Learn, Cognition, Affect and Learning, 2 Jan. 2019,
{kort, reilly}@ media.mit.edu
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üstte bulunmaktadır. Peşinden koşulacak gerçek ise yaşamın ulaşılmaya çalışılacak en 
yüksek amacı olarak görülmektedir.  Bu modelde akıla/zihne verilen ikincil bir işlev 
daha bulunmaktadır. Bu da duyguları düzenlemek ve kontrol etmektir. Bu modele 
göre eğitimden beklenen, formel müfredat yoluyla öğrencilerin akıllarını kullanmasını 
geliştirmek, duyguları ve hareketlerinin rasyonel denetimini öğretmektir.  Bu modelde 
“affect” ancak araçsal bir rol yüklenebilmektedir.

Duygusal etkileme/etkilenme konusunda bir dönüşün yaşanmasının kabul edilmesiyle 
birlikte, “affect”in/duygusalın eğitiminin yapılması, bir amaç niteliği kazanmaktadır.
Böyle bir amaç için Heron’un önerisinden yola çıkabiliriz.24 Onun insan modelinde üç 
merkezi kapasite bulunmaktadır.    Bunlardan birincisi, sevmek ve sevilmek, ikincisi 
anlamak ve anlaşılmak, üçüncüsü seçmek ve seçilmektir. Bu üç kapasite aynı önemdedir 
ve birbirini tamamlamaktadır. Bu üç kapasite; bireylerin davranışlarıyla, kişilerarası 
ilişkilerle, ve organizasyonel ortamlarda  gelişmektedir. Bu üç kapasite bu konulardaki 
pozitif duyguların tatminiyle gerçekleşecektir. Sevme ve sevilme kapasitesi, geniş bir affect 
yelpazesini (hayranlık, tapınma,ilgi, saygı, zevk alma), anlama ve anlaşılma kapasitesi 
geniş bir duygular yelpazesini (merak, gerçek tutkusu,büyülenme, iletişim kurmanın 
doyumu), seçme ve seçilme kapasitesi geniş bir duygular yelpazesini (tat, çeşni, canlılık, 
keyif, güvenilirlik, asıl olmak) içermektedir. Bu üç kapasitenin gerçekleşmesi engellenirse, 
olumsuz duygular gelişecek, sağlıksız oluşumlar yaşanacaktır. İnsanlar bu tıkanmalardan 
cartharsis (boşalma)ile kurtulabilmektedirler. Böyle bir insan modeli kabul edildiğinde 
“affective”  ve duygusallık kapasiteleri eğitim konusu haline gelmektedir.   Bu da eğitimin 
gümüzdekinden farklı bir biçimde yapılanmasını gerektirecektir.

Duygusal Etkileme/Etkilenme Kavramının Politika 
Alanındaki Yansımaları

Duygusal etkileme/etkilenme kanalı içinde kalınmasının yaşamın oluşum ve 
öğretim/eğitim süreçlerini nasıl etkilediğini  ele aldıktan sonra, onun politika alanındaki 
yansımalarını  görelim.

Chantal Mouffe politik analizlerde bu ele alışı kullanırken önce “common affect”( 
ortak duygusal etkileme/etkilenme ) kavramını üretiyor.25Mouffe “duygu” yerine “tutku” 
kavramını siyasal kimliğin tanımlanmasına daha uygun olacağı için tercih etmektedir. 
Spinoza’nın affects kavramı “affectio” ve “affectus” farklılığına dayanmaktadır. “Affectio” 
bir bedenin bir şeyi arzu etmesini belirtirken, “affectus” bu arzuya uygun eylemde 
bulunmasını ifade etmektedir. Mouffe göre affectio/affectus dinamiği, ortak duygusal 
etkileme/etkilenmenin oluşumu sürecini oluşturmaktadır. Bunun pratikleri de politik 

24 J.Heron : Catharsis in Human Development, Human Potential Research Project, University of 
Surrey,1977.         
J.Heron : Co-Counciling,, Human Potential Research Project, University of Surrey,1979.  
J.Heron: Education of Affect, Human Potential Research Project, British Posrgraduate Medical 
Federation,    University of Surrey, University of London, ISBN 1-85237-016-5.,,

25  Chantal Mouffe: “ The Affects of Democracy”, Eurozine, 23. Nov.2018.
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kimliklerin inşasını sağlayacaktır. Buna dayanarak duygusal etkileme/etkilenmenin 
varlığının demokratik politikanın tasavurunun oluşmasındaki kritik role dikkati çekiyor.

Mouffe ortak duygusal etkileme/etkilenmeyi günümüzdeki popülist hareketlerin 
çözümlenmesinde kullanıyor. Laclau’ya göre popülizm bir ideolojiden çok bir siyaset 
yapma biçimidir. Değişik biçimler alabilir. Demokrasinin önemli bir boyutunu oluşturur. 
Çünkü halkın egemenliğiyle ilgilidir. Günümüzün siyasal pratiği içinde; sağ ve sol 
siyaset arasındaki sınırın eridiği, halkın siyasal kararları etkileme olanağının kalmadığı 
post-politik ile eşitlik ve halkın egemenliği kavramlarının kullanılmadığı, demokratik 
beklentilerin kendilerini ifade etme  olanağı bulamadığı, özgürleştirme kanallarının tıkalı 
olduğu post-demokrasi koşulları reddedilerek, yeni populist hareketlerin geliştirilmesine,  
elitler tarafından yok edilmiş halkın sesinin geri verilmesine çalışılmaktadır.

Sağ kanat popülizmle mücadelede bir sol kanat popülizmi demokratik beklentilere açık 
olacak, eşitlik ve sosyal adaleti savunacak şekilde ortak duygusal etkileme ve etkilenme 
kanallarını mobilize etmeye çalışacaktır. Böyle bir popülist hareketin başarısı için,  sosyal 
hareketlerin çokluğu/çeşitliliği ile hedefi demokrasiyi canlandırmak ve derinleştirmek 
olan politik güçler arasında sinerjik bir ilişkinin kurulmuş olması gerekecektir. Mouffe  
hakim liberal demokratik politik kurama karşı çıkarken, siyasal eylemin kolektif ve 
partizan karakteri üzerinde durarak, politik kimliklerin inşasında  duygusal etkileme/
etkilenmenin oynadığı kritik rolün, kısacası duyusal boyutun  ihmal edilmiş olmasına 
dikkati çekmektedir.

Günümüzün toplumlarında yurttaşların daha iyi yetişmiş olmasının, onları sadakatın 
aktörleri  olmaktan, tercihlerin aktörleri olmaya yöneltmesi, onların siyasal yaşamdaki 
rollerini seçmen olmaktan çok aktif yurttaşlık ve protesto rollerine yönlendirmiştir. 
Günümüzde ülkelerin yurttaşları siyasal enerjilerini partı kanalları içine hapsetmek 
istememektedir. Yurttaşların yöneldiği bu alanların çoğunlukla kentsel kamusal alanlar 
olduğu söylenebilir. Gittikçe kent mekanın ve zamanın kullanımı, duygusal etkileme/
etkilenme tepkilerini vermeyi kışkırtacak  şekilde tasarlanmaya başlamıştır. Günümüzde 
siyaset “affect”i gittikçe siyasetin görünür bir ögesi haline getirmektedir.

Duygusal etkileme/etkilenmenin daima politikanın anahtar ögelerinden biri olmuş 
olduğu söylenebilir. Çok sayıda politik teknolojilere konu olmaktadır. Politik olanın  
anlamı değişmektedir.    Karmaşık “affective devletlerin”, “duygu rejimleri” haline gelmesi 
yeni politik pratiklerin bu dönüşümü gerçekleştirmesine izin vermesine bağlı olacaktır. 
Bu bağlamda Türkiye’nin “Gezi” de yaşadığı siyasal deneyim öğreticidir. Gezinin olayının 
oluşumunda duygusal etkileme/etkilenme süreci temel dinamiği oluşturmuştur. Ama 
iktidar bu yeni dinamiğin işlerliğini önlemek için elinden geleni ardına koymamıştır.26

Günümüzün siyaset pratiği içinde hakikat önemli ölçüde itibar kaybına uğramıştır.  
Bedenlerin karşılaşması sonucu ortaya çıkan duygusal etkileme/etkilenmenin yarattığı 
karşılıklı eylemde bulunma bizi “Deneyim Çağına” sokuyor. Bu çağ ile hakikat ötesi (post-
truth) birbirine dayanır hale gelmiştir. Günümüzün yaşamında, politika, iletişim ve eğlence 

26  Ignas Kalpokas:”Enabling Post-Truth: Mediatication and Affect”, Ignas Kalpocas: A Political Theory 
of Post-Truth, Palgrave Pivot, January.2019.
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birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir ve hepsi medyanın iç mantığı altında toplanmıştır ve 
deneyim bazlı hakikat ötesi çevre için çok geçirgen hale gelmiştir. Hakikat ötesinin yaygın 
hale geldiği bu siyaset ortamında rasyonel söylemler artık işlevsel değildir. Bunun yerine 
kendi gerçeğini, dikkatleri üzerine çekecek biçimde özenle inşa eden hakikat ötesi söylemler 
geçmektedir. Bu siyasetin gittikçe artan mediyatizasyonu paralelinde gerçekleşmektedir. 
Ekran  post sosyalin gelişmesinin bir aracı olmaktadır. Bu süreç içinde hakikat ötesi tek 
taraftan değil, iki taraflı olarak inşa edilmektedir. Hakikat ötesini ileten ve muhatabı olan 
dinleyicisini birlikte üretmektedirler.27

Temsili demokrasilerde siyasal süreçlerin çıkar dağılımında adil olunmasını sağlamaya 
yönelmekten uzaklaşarak, duygusal etkileme/etkilenmenin sonuçlarına razı olunmaya 
başlandığında demokrasi pratiği önemli ölçüde değişmiştir28. Demokrasi kuramı 
müzakereci (deliberative) bir nitelik kazanmıştır. Bu süreçte “tutku” ve duygusal etkileme/
etkilenme siyasal kanıların ve kimliklerin oluşumunda kritik bir önem kazanmıştır. Siyasal 
müzakere tutkusuz özneler  arasında bir  açıklamalar değişimi halinde gerçekleşmez, ne de 
rasyonel bir anlayışla temellendirilmiş bir siyasal ikna sürecidir. Politik özneler  somutlaşmış 
varlıklardır kaçınılmaz olarak “affective”dirler. Politik görüşler duygusal etkileme/
etkilenmeyle değişmekte ve siyasal kimliklerinin bir kritik parçası haline gelmektedir. Bir 
gruba ait bir kişinin perspektifini  kavrayabilmek için, onun tutkusunu, alışkanlığını, tat 
almasını hesaba katarak, siyasal argümanlar, olumsal ve bağlamsal olarak ifade edilmiş 
olmalıdır. Bir kişinin kimliğini tadil edebilmek için ona konuşmayla dokunabilmek gerekir. 
Bir kişiyi bir siyasal eyleme sokabilmek için onunla kurulacak ilişkide izlenebilecek en iyi 
strateji onun tutkuları üzerinde çalışmak olacaktır.  Bir toplumun üyelerini bir eyleme 
yönlendirecek şey rasyonel bir yorum değil duygusal etkileme/etkilenme olacaktır. Siyasal 
kimlikler en temel düzeyde tanımlanmak istenirse  “affect”lerin bir kümelenmesi olduğu 
söylenebilir.

5. Temsili Olmayan Kuramlar ve Duygusal Etki Faktörünün 
Önem Kazanması Planlama Anlayışımızı ve Pratiğimizi Nasıl 
Değiştiriyor?

Bu yazının girişinde planlama pratiğinin ve planlama düşüncesinin nasıl bir gelişme 
gösterdiğini görmüştük. 1980’li yıllara kadar Webergil araçsal rasyonalist bir planlama 
anlayışı hakimdi. Bu planlama anlayışında dışarıdan konulmuş bir hedefe ulaşmak için 
temsili kuramlara  göre geliştirilmiş nesnel bilimsel bilgiler kullanılarak saptanmış araçlar 
kullanılarak elitist plancılar tarafından hazırlanmış planların uygulanması söz konusuydu.

1980 sorasında yapılanmacı, özneller arası oydaşmaya dayalı bilimsel bilgi alanının 
gelişmeye bağlamasıyla, karşılıklı öğrenmeye dayalı, koloboratif, müzkareci bir planlama 
anlayışı gelişti. Bu planlama da amaçlar ve araçlar birlikte kararlaştırılıyordu. Bu konuda 

27  Mair Jonathan:” Post-Truth Antropology”,Antropology Today, Vol.93, No.3,2017,: pp.3-4.
28  Gustava Hessman Dalaqua:” The Power of Affects in Democratic Politics”, Public Seminar, University 

of Sao Paola, 8 Jan.2018.
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oydaşma sağlandığında iletişimsel bir rasyonelliğin gerçekleştiği varsayılıyordu. Bu 
planlama meşruiyetini herkesin katılımına açık bulunmasından alıyordu. Bir anlamda 
planlama teknokratik bir faaliyet olmaktan çıkarak bir demokrasi projesi haline gelmişti.

Her iki halde de planlamanın müdahale etmek istediği toplumdu. Toplum adına bir 
otoritenin verdiği/uyguladığı nesnel ya da intersubjektif bilimsel bilgiye dayanan kararlarla, 
toplumun işleyişinin ya da dönüşümün, akılcı (araçsal ya da iletişimsel) bir yolu saptanıyor 
ve uygulamaya konuluyordu.

Böyle bir planlama pratiğinin ve kavramsallaştırılmasının hakim olduğu bir ortama 
yeni temsili olmayan bir bilimsel bilgi türünün girmesinin ne tür bir planlama anlayışının 
gelişmesine yol açacağını sorgulayalım. Bu sorgulama için  Deleuze felsefesinin ontolojik 
kabulleri ve epistemolojik bakış açısının ve zaman anlayışının nasıl bir planlama pratiğine 
yol açabileceğini  irdeleyelim.

Deleuze Felsefesinin Ontolojik Kabulleri

Temsili olmayan bir kuramsal bilgi alanının gelişmesi planlama alanına getireceği 
anlayış değişikliğini  tartışabilmek için bu kuramların gerisindeki ontolojik kabulleri 
netleştirip bu kabullerin her birininin planlama anlayışı bakımından sonuçları üzerinde 
duracağım. Temel ontolojik kabul değişikliği yaşamın esas ilgi alanı olarak seçilmesiyle 
başlıyor.  Deleuze’nin felsefesi bir yaşam felsefesi. Bu yaşam oluşan bir şey. Toplumda 
olan her şey yaşayarak ortaya çıkıyor (emergent). Ontolojik kabulde toplum gibi yapısal 
özellikleri olan bir varlığın bırakılarak, bunun yerine böyle bir yapının yarattığı süreçin 
performansı olan yaşamdan başlanması tabii ki çok önemli bir değişikliktir.  Bu planlama 
konusunu değiştirmektedir.

Bu ontolojik kabulün sonucu, yaşam konusunda yapılacak konuşmaların/müdahalenin 
dilinin büyük ölçüde performatif  olması  gerekmektedir. Bu yapılan/yapılacak  eylemi 
tamamlayıcı iletişim ya da konuşma kapasitesidir. Örneğin bu amaçla kurulan cümlelerde, 
söz verilir, iddiada bulunulur, yargı bildirilir, bir kimlik tanımı yapılmış olur. Performative 
bir sözde/ müdahalede, bir gerçeklik belirlenmez, yapılacak ya da yapılacağa atıf yapan bir 
şey söylenir. Onun için doğru ya da yanlışlığı değil gerçekleşip ya da gerçekleşmemesi söz 
konusu olacaktır.

Yaşam bir maddi varlık değildir, bir süreç ve bu sürecin yarattığı performanstır/ 
öyküdür. Deleuze’ün felsefesinin yaşamı, insanların gündelik yaşamıdır. Yaşamın 
oluşumu, toplumdaki insanların deneyimleri sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ontolojik kabullerin ikinci önemli ögesi oluşum ve farklılık yaratılmasıdır. Bu oluşum 
sonrasında değişen, dönüşen, farklılık yaratan yaşam bir ortaya çıkandır (emergent). 
Bu yaşam bilince dayanarak müdahale edilebilen/planlanan bir şey değildir. Deleuze’ün 
kuramında yaşam tümü tahayyül edilerek (tasarlanarak) ya da toplumdaki bir öznenin 
öznel değerlendirmesine konu olması sonucu müdahale edilebilen bir şey değildir.  Bu 
oluşum sonucuna razı olunacak olandır. İlk bakışta bu ontolojik kabul içinde planlamanın 
işlevsiz kalacağı söylenebilecektir. Planlama için düşünebilecek bir dolaylı işlev oluşumun 
koşullarını, atmosferini iyileştirmek olabilecektir.
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Yaşamın Dinamiği Konusundaki Kabuller

Temsili olmayan kuramın temel ontolojik kabulün çıkış noktası sürekli oluşum halindeki 
bir yaşam olunca, bu ontolojik kabulü tamamlamak için sürekli oluşumu sağlayan temel 
dinamikler üzerinde durmak gerekir. Bu dinamiği iki grup içinde toplayabiliriz. Bunlardan 
birincisi Deleuze’ün yaşam deneyimi içinde/için getirilen yenilik mekanizmalarıdır. 
Bunları kısaca hatırlayalım. Bunlar, düşünce güçleri, makineler, arzu, ideoloji ve 
simulakradır. Burada söz konusu olan yaşamda oluş ve farklılığı yaratacak  düşünme 
güçleridir. Deleuze bunları felsefe, sanat ve bilim kategorileri altında toplamaktadır. 
Felsefe daha önce ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz üzere ilgili içkinlik düzeyinde 
ürettiği yeni kavramlarla, farklılık yaratma ve yaşamın kaosunu biçimlendirmede adımlar 
atmaktadır. Sanat ise yeni algılar ve duygular yoluyla düşünmede farklılık sağlamaktadır. 
Bilim ise dünyayı gözlemlenebilir ilişkiler haline getirmeyi sağlamaktadır. Deleuze’de 
günlük yaşam deneyimindeki dönüşmenin düşünce güçleri dışındaki kaynağı daha önce 
ayrıntılı olarak gördüğümüz üzere makineler arzu, ideoloji ve simulakrdır. Makine insanın 
kapasitesini geliştiren, yaşamı dönüştürendir. Deleuze’nin makinesi bağlantılarından başka 
bir şey değildir. Herhangi bir şey tarafından yapılmış değildir, herhangi bir şey değildir ve 
sınırlı bir kimliği yoktur. Makine özgül ve uzlaşımlar anlamında kullanılmaktadır. Yaşam 
beyinle makinaya özgü ilişkiler kurulmasıyla gerçekleşmektedir. Deleuze’ün dinamiği 
içinde arzu bir çıkış noktası oluşturur. Arzu bir oluş ve imgeler oluşturma gücüdür. Arzu 
eksiklik duyduğumuz bir şeyden başlamaz. Arzu bağlantılardan başlar. Yaşam kendisini 
sürdürmeye ve zenginleştirmeye çalışırken diğer arzularla ilişki kurararak yapar.  İnsanlar 
yeni bağlantılarıyla arzulayan makineler haline geleceklerdir. Deleuze insanların yaşam 
deneyiminde temsili kuramlarla elde edilen bilgiye dayanmak yerine simulakra’ya 
dayanmayı önermektedir. Deleuze için simulakra gerçektir. Yaşamın güçlenmesi, 
çeşitlenme güçlerini ve  duygulanma güçlerini artırarak ve olduğu şeyden başka bir biçime 
bürünmesiyle olur. Henüz olmadığı şeyi tahayyül etmeyi ve yansıtmayı gerektirir.  Bu da 
tasarım/planlama için bir alan açılması demektir.

Oluşum ve farklılığı üreten ikinci dinamik türü yaşamda karşılaşan (encounter) bedenlerin 
duygusal etkileme /etkilenme (affects) olayınca yaratılmaktadır. Bu olayın bir iç bütünlüğü 
bulunmaktadır. Beden denildiğinde beyin/zihini de içeren bir bütünlük anlaşılmaktadır. 
Bu etkileme ve etkilenme sadece  insan bedenleri arasında değildir aynı zaman insan 
olmayanları (diğer canlılar ve nesneler) da kapsamaktadır. Bu olay öznel ve nesneli çapraz 
kesmektedir. Duygudan kaynaklanan anlık, küçük eylemler halindedir. Bu duygusal etkiler/
etkilenmeler çok çeşitlidir. Bu etkilenmeler birey aşırıdır. Bir tek kişide odaklanmış değildir. 
Öznel olan deneyimine teslim olmaz. Deleuze’in ontolojisindeki bu dinamikte kararlı ve 
belirli bir amaç için hizmet eden aşkın bir varlık (plancı) söz konusu değildir. Sadece oluşum 
ve farklılık vardır. Deleuze ontolojisinin bu ikinci dinamiğinde temelde bir oluşa razı  olma 
söz konusudur. Dolayısıyla doğrudan bir planlama söz konusu olmayacaktır.

Deleuze’ün bu ikinci dinamiğinin duygular üzerinden kurulmasının planlama 
bakımından getirdiği özellikler vardır. Temsili kuramlara dayandırılmış  sosyal kuramlarda 
bireyler arasındaki çatışma ve yarışma çıkarlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Oysa 
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burada söz konusu olan duyguların yönlendirmesi ve karşılıklı etkileşmesi söz konusudur. 
Duygular çok geniş bir alana yayılmakta, anlık eylemler yaratmaktadır. Daha önce de 
üzerinde durduğumuz üzere bu dinamiğin şimdikinden daha iyi oluş, aidiyet ve gelecek 
yaratacağı konusunda yaratılabilecek bir inancın hiçbir dayanağı yoktur. Bu durumda 
olumsuz gelişmeler konusunda ne yapılabileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun 
yanıtı bize planlama gereksinmesinin varlığını göstermiş olacaktır.

Plancının yapabilecekleri dolaylı ve sınırlı olacaktır. Bunlardan birincisi oluşum 
sürecini hızlandıran etkileme/etkilenme atmosferini oluşturma üzerinde durularak 
güçlendirilebilir.29 Atmosfer temelde ilişkişeldir. Bir yerde/mekanda gündelik yaşam 
deneyimi içinde, bir kişi  çok sayıda atmosferle karşılaşmaktadır. Bunları bedenler, nesneler 
arasında yeniden kurulan ilişkiler ve hareketler boyunca, birleştirir ya da kopartır, boşaltır 
ya da sönümletir. Atmosferler bir yandan ilham alınan ilişkilerle fiziki çevreler ve insan 
ilişkileri arasında ortayı oluşturur. Öte yandan bireysel değil ortak etkilemeler/etkilenme 
örüntülerinin gelişmesi söz konusu olunca, insanlar, yer, materyal ve sosyal oluşum için 
deneyimsel düşünce yolu açılmış olmaktadır. Bu ortamdaki oluş sadece bireyin bedenine 
indirgenemez. Duygusal etkileme/etkilenme atmosferi dinamik mekansal örüntülerdir, 
ilişkisel yer karşılaşmalarının ortaya çıkardığı kollektif duygusal etkiler/etkilenmeler 
tarafından yaratılmaktadır.  Bir eylem potansiyelini ve dönüştürme potansiyelini 
içermektedir.

Deleuze’nin ontolojisini oluşum üzerinden okumak yerine dünyaya hakim olan 
organize etme biçiminden uzaklaşma olarak  okumak da aydınlatıcı olacaktır. Bu durumda 
planlama kendisine ancak tüm minör oluşumlara, yaşamın deneyimlemesinin alışılmış 
kategorilerinin dışındaki arayıcı deneyimlere girmeye yönelecektir.

Epistemolojik Öneriler

Deleuze’ün yaşam felsefesinde ontolojik kabüllerinin planlamaya ne tür alanlar 
bıraktığını gördük. Bu alanlarda faaliyette bulunurken kullanılacak bilimsel bilginin 
niteliğinin ne olacağı (epistemoloji) konusunda neler söylediği üzerinde durmamız 
gerekiyor. Deleüze temsili ve yapılanmacı kuramların düşünce biçimini reddediyor. 
Her zaman, her yerde geçerli, tarafsız, nesnel, sağduyunun uzantısı olabilen, üzerinde 
oydaşmanın varlığına dayandırılan,  geleneksel bilimsel bilginin/düşüncenin geçerliliğini 
kabul etmiyor.  Deleuze çözümlerden çok sorunlar üzerinde duran bir düşünmeyi 
tercih etmektedir. Felsefenin amacının tek doğru bir yoruma ulaşmaktan çok gerçeğin 
problematik niteliğini yoklama olduğunu düşünmektedir.

Deleuze kendi felsefesinin epistemolojik pozisyonununu aşkın ampirisizm olarak 
niteliyor. Ontolojisinde tüm yaşamı bir oluş ve etkileşime dayandırdığı için epistemolojisi de 
deneyime bağlı hale gelmektedir.  Delueze’nin yaşamı ya da oluşu düşünmek için deneyime 
dayanması onun felsefesinin “ ampirik” olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. Ama bu 
ampirik oluşun aşkınlıkla nitelindirilmesine de dikkatli bir açıklama getirmek gerekiyor. 

29  Bu konuda bknz:Michael Buser: age, s.227-243.
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Deleuze bu deneyimin ona bir kuruluş verecek bir dışsallık olarak tanrı, varlık ve hakikat 
ile, insana, özneye, kültüre ve dile dayandırılamacağını kabul etmektedir. Felsefesini aşkın 
ampirizm yapan da deneyim dışında bir temele, bir kuruluşa dayandırılmamış olmasıdır. 
Deleuze’ün bu aşkın ampirizmini ilginç yapan bir özelliği de edebiyatla genişletilmiş 
olmasıdır. Bu yaşanmış olanın yaşanabilecek olanlarla genişletilmiş olmasıdır. Bu yaklaşım 
da kurmaca ve imgelem tam da yaşamın üretiminin bir parçasıdır. Aşkın ampirizmin 
genişletilmesine uygundur. Bu yaklaşım ontolojik kabullerde arzu makinelerine verilen 
rolle tutarlıdır denilebilir. Böyle bir epistemolojik pozisyonun planlamaya bir alan açması 
söz konusu olabilecektir.

Yenilikle Üretilen Zaman
Planlama geleceğe dönük kararlardan oluştuğu için, bu planın nasıl bir zaman 

anlayışına sahip olunarak yapıldığı hazırlandığı özel bir önem kazanmaktadır. Zaman 
anlayışı değişince hazırlanan planların niteliği de değişecektir. Bizim gelenekselleşmiş 
planlama pratiklerimiz içinde doğrusal ve homojen olarak akıp giden bir takvim zamanı 
anlayışı hakimdir. Planlamada öngörülen faaliyetlerin bu akıp giden zaman çizgisinin 
içinde gerçekleştirileceği kabul edilmektedir.

Deleuze’ün yaşam felsefesinde, daha önce üzerinde durduğumuz üzere göreli ve üretilen 
bir zaman  anlayışı bulunmaktadır. Yeni olan zaman içinde gerçekleşmez, zaman yeniliğin 
kendisidir. Planlanan faaliyetlerce/yeniliklerce üretilecektir. Bu faaliyetlerin sıralanması 
zaman algısını yaratırken, gerçekleşmenin temposuda akış hızını farklılaştıracaktır. Bu 
halde akış hızının homojenliği varsayımı artık yapılamayacaktır. Deleuze’ün projesinin 
merkezinde zaman-imge bulunmaktadır. Yaşananlar  onun farkedilmesini sağlayacaktır.

Deleuze’nin yaşama ilişkin felsefesinin oluşum odaklı ontolojik kabulleri içinde 
ister gündelik yaşam deneyimine, ister bedenlerin duygusal etkileme/etkilenmesine 
dayandırılan oluşum dinamikleri içinde çok sayıda aktör tarafından  küçük değişiklikler 
yaratılmaktadır. Değişme zaman içinde birikerek büyümektedir. Bu da zaman akışının 
büyük dalgalanmalar yaratmamasını sağlamaktadır.

Temsili Olmayan Kuramlar Bizi Nasıl Bir Planlama Pratiğine Getiriyor

Temsili olmayan kuramlar alanındaki gelişmelerin  yaşamımıza getirdiği en önemli 
katkının  yenilikçilik alanını genişletmek olduğu söylenebilir. Bu genişletmeyi ontolojik 
kabullerdeki dinamiğine ilişkin varsayımlarıyla sağlamaktadır. Bu genişletmeyi var olan 
dünyanın ekonomik çıkarlarla ve bilim ve teknoloji dünyasının mantığıyla sınırlanmış 
dünyasının dışına çıkarak, algılar ve sanat, duygular, “affect” alanına yönelerek yapmaktadır.

İkinci değişiklik yaşamda yeniliğin yaygınlaşmasına katkısı olan aktörlerin (agency) 
sayısının genişletilmesi  olmuştur. Toplumdaki tüm bedenlerinin/bireylerinin yaşamın 
oluşumuna bağımsız olarak katkı yaptığı kabul edilmektedir. Aktörlerin tüm toplumu içerir 
hale gelmesinin beraberinde bir demokratik meşruiyeti de gerçekleştirildiği söylenebilir.

Temsili olmayan kuramların gündelik yaşam deneyimine ve bireylerin karşılıklı 
etkileşimine dayandırılan oluşum süreçleri kendiliğinden ortaya çıkandır (emergent).
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İlk bakışta, bu “ortaya çıkış” planlamanın karşıtı olarak görülerek planlamaya gerek 
bırakmadığı düşünülebilir. Bu düşünce yanıltıcıdır. Bu yanılgıyı fark edebilmek için politik 
düşüncede anarşi alanıyla planlama ilişkisine bakabiliriz. Anarşik bir siyasal sistem bir 
oluşumu öngörmektedir. Ama anarşik düşünce planlamanın gelişmesine önemli katkılarda 
bulunmuştur.  Kent planlama alanı bunun örnekleriyle doludur.  Oluşum süreci sonunda 
ulaşılan sonuç sorunlar taşıyorsa bundan kaçınmak için planlı müdahaleye gerek 
duyulmaktadır.30 Daha  öncede üzerinde durduğumuz üzere, temsili olmayan kuramlar 
çerçevesinde yaşanan oluşum süreci sonunda ulaşılan noktanın olumlu olabildiği gibi 
olumsuz  olabileceği de kabul edilince dolaylı yollarla da olsa müdahale edilmek gereği 
bulunmaktadır.

Temsili olmayan kuramlarda ele alınan gündelik yaşam deneyimleri ve duygusal 
etkileme ve etkilenme  yoluyla yaratılan dinamiklerde, çok sayıda aktörün yarattığı 
eylemler, sırasında yaratılan ortak “affect”ler ve bu eylemlerin yarattığı değişikliklerin 
göreli olarak küçüklüğü sitemin büyük çalkantılar geçirmeden değişme yaşamasına 
olanak vermektedir.

Temsili olmayan kuramların ele aldığı yaşam oluşumları içinde verilen kararlar “sezgi” 
(intiution) yoluyla verilen kararlar olmaktadır.31 Bu kararlar duygusal/affective yargılarla 
yüklü, yaşam deneyimi birikimlerine, büyük resim ve örüntü algılamalarına dayalı, 
sistematik temellendirmelere dayanmayan, içten gelen sese kulak veren bir yaklaşım 
izlenmektedir. Yaşam deneyiminde sezgiye dayalı eylemler yapanların anlama, öğrenme 
ve uyum yapma konusunda kendilerine güvenlerinin yüksek olduğu söylenebilecektir.

Temsili olmayan kuramların ön gördükleri yaşam/eylem dinamiklerinin Kahneman’ın 
hızlı karar verme kanalı içinde kaldığı, insanın yaşam ve enerji kullanma gerçeğince 
şekilendirildiği söylenebilir.32 Kahneman’ın yaklaşımında nasıl bir yavaş kanala gereksinme 
kalıyorsa, temsili olmayan kuramlar alanının gelişmesi de refleksif ve uzun erime 
yönelmiş düşünce alanına ihtiyacı ortadan kaldırmamaktadır. Bu yaşamda karşılaşılan 
olumsuzlukları/riskleri karşılamak için daha önce de üzerinde durduğumuz üzere 
planlamaya gerek duyulmaktadır. Bu da genişletildiğini söylediğimiz aktörler grubu içinde 
özel bir plancılar grubunun varlığına ihtiyaç duyulacağını da belirtmek gerekir.

Demek ki insanın yaşam deneyimine dayandırılan temsili olmayan kuramlar alanı içinde 
bedenlerin spontan eylemlerinin yaratacağı olumsuz gelişmelerin doğmasını önlemek için 
yaşama uzun erimli sonuçları olması beklenen bazı müdahaleleri/planlamaları yapmak 
gerekecektir. Bu bölüme kadar ele alışımızda üzerinde durduğumuz “affective atmosfer” 
yaratımı, “affective eğitim” gibi uzun erimli müdahale olanakları vermektedir. Buna 
“affective direnç”, “affective düzenleme” vb.leri eklenebilir.

30  Bu konuda bknz.Nathan Broaddus:Anarchy, Authority, Autonomy, The Birth, Death, and Rebirth of 
Planning, academia,edu, 12, Dec.2014.

31  Bu konuda bknz: “Intiution in Decision Making: Intiution: Myth or a Decision Making 
Tool”,Management Learning, Vol.36,No.3, pp353-370.

32  Bu konuda bknz:Daniel Kahneman: Thinking Fast and Slow,Allen Lane (Penguin Books), 
London,2011.
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6. Temsili Olmayan Kuramlar ve Duygusal Etki Faktörünün 
Önem Kazanması Kenti ve Mekansal Olanı Kavrayışımızı Nasıl 
Değiştiriyor?

Ash Amin ve Nigel Thrift Seeing Like a City kitabında kenti, Deleuze yaşam felsefesi 
kapsamı içinde temsili olmayan kuram çerçevesinde ele alıyorlar.33Bu kitaplarında kenti 
zorlamaların mekanı; yaratıcılık merkezi, yarışma üstünlüğü ve insan başarısının yeri, 
demokrasi ve devrim alanı, dünya ilişkileri ve yaşam standardını oluşturma yeri olarak 
tanımlamaktadırlar. Kentli olanı dünyanın her yerinde gördükleri için. Brenner’in “gezegensel 
kentleşme” (planetary urbanization) yaklaşımına34 katılırken kentlerarası ağlar ve politik 
ekonomi ve global jeopolitik bakımdan etkili olan ittifaklar üzerinde durmaktadırlar.

Böyle baktıkları kenti Delueuze’ün daha önce üzerinde durduğumu makine kavramını 
ve canlılık (vitality) kavramını merkeze alarak ele almaktadırlar. Bu makine kaliteleri 
değişik yerlerde sürekli yeni kamu formları oluşturmaktadır. Kenti çok çeşitlilik üreten 
combinatorial bir makine olarak düşünmektedirler.Bu makinenin gücü, haber ve bilgi 
toplamayı sağlayan, dolaşıma ve bağlantı kurmaya olanak veren, insan olanlarlarla 
olmayanları bağlayan ve sonuçları ve rezonansları çoğaltan sosyo-teknik altyapı  
siteminden gelmektedir. Amin ve Thrift bu alt yapının “Antropocene”nin başlatıcısı 
olduğunu düşünmektedirler. Antropocene çağına girilmesiyle insanlar dünyadaki yolcu 
durumundan çıkarak uçağın direksiyonuna geçip, sonuçlarını bilmeden dünyanın 
gidişatını tahmin edilemeyen şekilde değiştirirerek, tehlikelere açık hale getirmektedirler.

Eğer  kentlerin ortak iyinin oluşması için çalışması isteniyorsa bu makine özel bir 
şekilde yönetilmelidir. Bu yönetimde alt yapı genel gezegensel iyileştirme projesini 
gerçekleştirmeye   yönelmelidir. Amin ve Thrift Böyle bir yönelimin gerekliliği için dört 
neden sıralamaktadırlar.

• İlk olarak bu makinenin değişik sayıda sosyo-teknik sistemlerin biraraya getirilmesi 
(assembladge) sonucu oluştuğunu anlamalıyız. Onun eylemleri kombinasyonel 
ve ayrıkotu (rhizomatic) benzeri olacaktır. Bunun sonuçları ve izleyeceği yol 
bilinebilir değildir, bunların karşılıklı etkileşimli karakteri,  özyineli (recursive), 
tekrarlayıcı (iteretative), ortaya çıkan (emergent) sonuçlar doğurmaktadır.

• Biz anlamalıyız ki kent bir araya gelişleri (assemblage) olan bir siyasal makinadır.35 
Onların altyapıları bir siyaset biçimidir. Sosyo-teknikal sistemlerin kendi politik 
ekonomileri bulunmaktadır. Bu nedenle kamu malları ve servislerinin mekansal 
dağılımı kararlı bir şekilde eşitsiz olmaktadır.

• Kent makinesi, geleneksel yönetim biçimlerinden tamamen bağımsız değildir.
Bir kamusal mal olarak, kent hizmetlerinin tanımı ve mekansal dağılımı, 
bürokrasinin kararlarından ya da fikir önderlerinin beklentilerinden nasıl 

33  Ash Amin & Nigel Thrift: Seeing Like a City, Polity, Malden,MA, 2017
34  Neil Brenner:Implosions/Explosions:Towards a Study of  Planetary Urbanizations, Jovis, Berlin, 2014.
35  Bu konuda bknz: Ignacio Farias, Thomas Bender: Urban Assemblages, How Actor- Network Theory 

Changes Urban Studies, Routledge, London, New York,2011.
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etkilenir? Komünitelerin ve kamusal olanın, kentin ortak olanlarını ve onlara 
erişebilirlik hakkını ve nasıl anlar? Nasıl enformel ya da emprovize yönetişim 
tertipleri mükemmel olmayan pazar ve bürokrasi arasında güçlü ve etkili olarak 
yer alacaktır? Eğer yönetim kalacaksa “ panoptical” olmamalı, stratejik, işbirliğine 
ve katılıma açık olmalıdır.

• Aynı zamanda anlaşılmalıdır ki bu birleşimsel çoksesli (polyphonic) makine 
kendi yaşamını yaşamakta ve insan bilişsel düşüncesinin ötesine giderek, yeni 
yerleşmelerle ve onların yarattığı ayak izleriyle dünya düzeyinde kırılganlık 
potansiyelleri oluşturmaktadır.

Kentlerin Whitehead’ın tanımladığı anlamda değişen formlarıyla düşündüğünü, 
değişmeleriyle sorunlara yanıt verdiğini söylemektedirler. Formlar gündelik karşılıklı 
ilişki kurma anlarıyla ilişkilidir, ama örüntüler, tekrarlar ve düzenliliklerle farklılaşırlar. 
Form kırılgandır, ama onunla olduğumuz ve çalıştığımız kısmi bir düzen sağlarlar. Form 
politikaları ilk bakışta parlak bir satış nedeni gibi sunulsa da, onu tanımlamakta kullanılan 
dilin sınırlılıkları ve kayıp kazanç hesapları yapmaktaki elverişsizlikleri yüzünden bir 
reform kavramı niteliği kazanamamakta, deneysel bir sanat/bilim konusu olmaktadır. 
Formlarla uğraşmak için  altyapılara başvurulmak zorunda olunmasının getirdiği sorunlar 
vardır. Bu altyapılar yaygın ve birbiriyle,  kademelenmiş ağlar halinde ilişki kurmaktadırlar. 
Bu bütün sürekli olarak parçalarını aşar. Bu özellikleri alan üstünden düşünmeye alışmış 
politika yapıcılarını zaman zaman tatminsizlikle karşı karşıya bırakacaktır.

Kentler güçleri nesneleri az ya da çok etkili biçimde, kısmen niyetler ve tasarım, kısmen 
de bir altyapı biçimindeki “agency”ler tarafından biraraya getirilmesinden doğan melezlerdir.
Tarihten biliyoruz ki beledi atılımlarla altyapılarını geliştiren kentler yaşayanlarına refah 
getirmiştir. Bu nedenle kentlerinin büyümesi için kapasitesi yüksek altyapı tasarımına ve 
adil mekansal dağılımına başvurulması gerektiği düşünülmektedir.

Amin ve Thrift’in temel argümanı, altyapı işlerinin, liderlik kapasitesine sahip, çoklu 
naturalizme açık ve çok perspektifli olabilen, altyapıya öncelik verilmesini politize eden, 
etkiyi nedene dönüştüren bir yönetime ihtiyacı olduğudur. Kent makinesi yeni bürokratik 
süreçlerin, bir tür bürokratik ütopyaların geliştirilmesinin kaynağı olabilcektir. Bir kentin 
altyapı çeşitliliğinin o kentte karşılaşan bedenlerin yapabilirlik  olanağını genişletecek ve 
özgürlüğünü genişletecektir.

Temsili olmayan kuramlara geçişi sadece entelektüel düzeyde bir geçiş olarak 
düşünmek yanıltıcı olur, gerçekte bu geçişin gerisinde kentte yaşanan önemli bir dönüşüm 
bulunmaktadır. Olup biteni kavrayabilmek  için bu büyük dönüşüme ad koymak gerekir. 
Kanımca geçmişte kentlerin sürekli olarak merkezini güçlendiren, kent ve kır karşıtlığının 
geçerliliğini koruduğu dolayısıyla sınırları  ve formu belli, kent alanı üzerinde tek hakim bir 
merkezi bulunan bir rant yüzeyine sahip bir kent anlayışı bulunuyordu. Bu kent mekanı, 
sürekliliğe sahip olarak temsil edilmektedir. Kent büyüdükçe bu mekanda formunun 
özelliğini koruyarak mekanda  yayılmaktadır.

Günümüz dünyasında artık kentler farklı bir ontolojiye sahip olmaktadır. Günümüz 
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kentleri artık sınırları belli olmayan, kent kır karşıtlığının anlamını yitirdiği ve sürekli 
merkezini yitiren bir nesne halindedir.  Bu yeni kent mekanı bir aktör-ağ teorisi çerçevesinde 
temsil edilmektedirler. Amin ve Thrift’in sosyo-teknikal altyapılarının oluşturduğu 
ağ üzerindeki düğüm noktaları insanların ve insan olmayan nesnelerin birara gelerek 
oluşturduğu kümelenmelerden oluşmaktadır. Bu kümeler bir biraraya getirme (assemblages) 
birbirinin tekrarı değildir, coğrafik uzmanlaşmaya açıktır. Çünkü “assemblages” bir bütün-
lük ya da totalite oluşturmazlar.  Bunlar oluşurken kendi özelliğini yaratırlar.

Geçmişin tek merkezli kenti, merkezi yerel olurken, çok merkezli hale gelerek 
parçalanmakta ve bu parçalanmış bütünlük yeni ve yoğun bir ağ ilişkilerine girmektedir. 
Ağın gözenekleri dışa doğru gittikçe genişlemektedir. Artık geçmişin mekansal nesnesi 
olan kent, bir ağ nesnesi olan kente dönüşmektedir.

Kente temsili olmayan kuramsal çerçeve içinde bakış salt sosyo-teknikal altyapı 
politikalarını ön plana getirmemektedir. Kentte olayların deneyimsel karakterinin 
bulunduğunun kabul edilmesine karşın yeterince araştırılmamış olması ilginçtir. 
Planlanmış kent olaylarının, deneysel boyutu üzerinde dururken, kent plancıları/
müdahele edenleri, kentlilerin tasarruf ettikleri kısa ömürlü materyalin tasarımına, bilmek 
ve eylemde bulunmak yoluyla oyuna katılmalarını teşvik etmektedirler.36

Bu ise kenti sosyal olarak inşa edilen bir şey olmaktan çok icra edilen bir şeydir. Bu 
tek bütün bir şey değil, çoklu nesnelerden oluşan bir şeydi. Çoklu olarak icra edilecek bir 
şeydir. Biraraya getirilenler bir bütün  oluşturarak,  biraraya getirilenleri belirlememektedir. 
Çoklu nesnelerin icra edilmesiyle bir oluşum gerçekleşmektedir. Bunun kabul edilmesi 
yapısallığın aşılması demek olmaktadır.

Tabii temsili olmayan kuramlar aracılığıyla kente yeniden bakıldığında duygusallık 
(affect) boyutunun nasıl yeni gelişmelere yol açtığı üzerinde ayrıca durmamız 
gerekiyor. Thrift 2007 yılındaki kitabında kenti “affect”in girdabı olarak tanımlamakta 
ve duygusallığın kentin hayati ögesi olarak her yerindeki yaygınlığını dile getirdikten 
sonra şimdiye kadar kentlerin duygusal kayıtlarının tutulmadığına dikkati çekmektedir.
Kentlerin “affect”lerinin  izlerini bulmak için romanların sayfalarına, şiirlerin satırlarına 
başvurulmasını önermektedir. Kuramsal olarak temellendirilmemiş olsa da geçmişte 
de yapılan çalışmalarda duygusal boyut bir şekilde yer almıştır.37 Bu bakımdan kentsel 
tasarımın dilinde kullanılan, dost mekanlar, tehdit oluşturan binalar, mutlu sokaklar vb. 
sözcükler bu boyutun yansıması olarak durmaktadır.

Duygusal boyutun kentlilerin yaşam deneyimindeki bilinçli ve bilincinde olmadıkları 
etkilerinin hesaba katılması, yerleşme alanlarının kimlik oluşumunu daha iyi kavramamızı 
kolaylaştıracaktır. Bu konuda üretim alanından yola çıkarak bir çözümleme yapmaya 
çalışalım. Genelde biz ekonomik üretimi tarım, sanayi ve hizmetler diye üçe ayırıyoruz. 

36  M.Ernwein, Laurent Matthey:”Events in the Affective City:Affect, Attention and Alignment in Two 
Ordinary Urban Events”, Environment and Planning A:Economy and Space, Sage Journals, Feb.22, 
2018.

37  Cury Chandler: “City Space and Emotion: Affect as Urban Infrastructure” Jan.25,2016.
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Tarım alanında coğrafik işaret diye bir kurumsallaşmamız var. Burada tarımsal ürünün 
belli bir coğrafyada üretilmesinin sağladığı tat üstünlüğünü korumak istiyoruz. Bu bir 
yere bağlı bir affect regülasyonu yapmış oluyor. Sanayi konusunda ise üretim alanında 
standartlaşma eğilimi hâkim oluyor. Üretim makineleştiği için yere bağlı değil. Kolayca 
ithal ve ihraç edilebiliyor. Hizmetler ise ithal ya da ihraç edilebilen bir şey değil. Ancak 
üretildiği, tüketildiği yerlerde tüketilebiliyor. Bunların bir yerde üretilmeye başlaması o 
yerde yaşayanların üretim kapasitelerini ve tüketim olanaklarını genişletiyor, özgürlük 
alanını artırıyor. Hizmetler kapasitesinin artırılması ve çeşitlenmesi, kentin duygulara 
duyarlılığının artırılması ve yer oluşturma kapasitesinin güçlenmesi demek oluyor.

7. Son Verirken

Temsili olmayan kuramlar alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin planlama 
anlayışımızda ve kente bakışımızda yarattığı değişmeleri irdeleme yolculuğumuzun 
sonuna ulaşmış olduk. Bu yazıyı benim bu yeni gelişen alanı öğrenmeme yardımcı olması 
için yazdım. Böylelikle bu yeni alanı öğrenme sürecim başlamış oldu. Aslında bu tek başına 
bir macera olarak yaşandığında, doyurucu ve etkili olamaz. Bunun doyurucu ve etkili 
olabilmesi için Türkiye’de meslek camiamız içinde karşılıklı etkileşim içinde bir oluşum 
içinde yaşanması gerekiyor. Bu nedenle bu yazıyı bir yeni düşünce/yaşam macerasına çağrı 
yazısı olarak değerlendirmenizi öneriyorum.


