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BÖLÜM I
ARAYÜZÜN SİNEMASI

“Eğer yaşanan gerçekliğin her zaman hayal gücünün bir kurgusu olduğu ve bu sebeple sadece hayallerin indirgenemez tasallutu altındaki bir kurmaca olması koşuluyla algılanabildiği gösterilebilseydi;
o zaman nihayet algılamanın hayal gücüne bağlı olduğu –algılamayla hayal gücü arasında aktarımsal [transductive] bir ilişki olduğu– sonucuna varmak zorunda kalırdık. Öyle ki, hayal gücü dışında
algılama olamayacak, bunun tersi de geçerli olacaktır; bu durumda
algı hayalin projeksiyon perdesi olacaktır. İkisi arasındaki ilişki daha
önce var olmayan terimlerden oluşacaktır ve bu da dolayısıyla şu
anlama gelecektir: Hayat her zaman sinemadır […].”
Bernard Stiegler

Muhtemelen bu kelimeleri bir mobil cihazda okuyorsunuz.
Büyük ihtimalle o cihazda her gün çok uzun zaman geçiriyorsunuz. Eğer durum buysa, yalnız değilsiniz. Sadece ABD’de,
sıradan bir yetişkinin akıllı telefonunda her gün iki saat 51 dakika geçirdiği söyleniyor. Bu, Andrei Tarkovsky’nin İz Sürücü
filminden sekiz dakika daha uzun bir süre. Ama, bir zamanlar
Fransız bir işçinin TV izlerken geçirdiği ortalama süreden bir
saat on dakika kısa bir süre. Çin’de 2018’de bir mobil cihazda geçirilen günlük ortalama süre iki saat 39 dakika artarak televizyon izlerken geçirilen süreyi aşmaya başladı – İz
Sürücü’den dört dakika kısa.1
Bizden çaldığı zaman yüzünden sıradan dijital cihazlar aleyhinde edebileceğimiz onca şikayete rağmen, belki de onun yerine, bu küçücük ekranlara ve içindeki ve ardındaki dijital platformlara bakarken –ve onlarla etkileşime girerken– ne tür bir
deneyim edindiğimizi araştırmalıyız. Kast ettiğimiz deneyim
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görüntü, ses, hareket, etkileşim ve süre unsurlarını içerdiğinden, bunun sinematik bir deneyim olduğunu düşünüyoruz.
Medya teorisyeni Charles Soukup şunu iddia ediyor: “Gündelik hayatın zamansal ve mekansal boyutları dijital ekranlar
ile karmaşık bir şekilde birbirine bağlıdır. Bireyler oturdukları
yerde giderek daha az kaldıkları için ya da bir tür müşterek
fiziksel gerçeklik ile sınırlanmadıkları için, zaman ve mekan
parçalara ayrılmış ve yerinden edilmiştir.”2 Dijital cihazlar ve
ekranlarla öyle meşgulüz ki, henüz o noktaya ulaşmış olmasa da, tamamen onların içine dalma evresine yaklaşıyoruz.
Diğer bir deyişle, tüm bu ekran deneyimlerini birleştiren proto-sinematik anlatı biçimi henüz kusursuz ve tamamına ermiş değil; gerçekliğin bazen içine karışan bazen dışına çıkan
dijital kırkyama, bu kitabın yazıldığı devirde, her gün ağır bir
Rus filmin süresine erişiyor. Parçalara ayrılmış bu zamansal
deneyim, henüz onu adlandırmak için doğru terimi bulamadığımız yeni bir tür sinematik Gesamtkunstwerk olarak hayatımıza girdi. Bu metnin amacı, adı konmamış bu zaman
aralığını derinlemesine araştırmak.
Bunu Dijital Tarkovsky başlığı altında yapmamızın sebebi,
ünlü Rus yönetmenin çalışmalarının ve dünyasının bizi kuşatan bu dijital parçalanma hâli bağlamında yeniden yorumlandığında taze bir bakış açısı sağlayacağına inanıyor olmamız.
Göreceğimiz gibi Tarkovsky’nin sanatsal metodu -büyük ‘S’
ile- Sinema anlayışında genel olarak kabul gördüğünden çok
daha karmaşıktı. Bu sebeple bu metin, Sinema’nın zaman ve
süre hakkında geliştirdiği, hareket halindeki Şimdi’ye dair insan deneyimiyle yakından ilişkili düşünceleri nasıl pekiştirdiğini inceleyecek.
Tarkovsky’nin filmlerinin en temel özelliklerinden biri bize
zamanın akışını hissettirme biçimidir –bu tür bir akış doğru
bir bilimsel gözlemden ziyade, insan deneyimine yakın olsa
da. Başka bir deyişle Tarkovsky bizi her şeyin zaman aldığı
gerçeğini deneyimlemeye zorlar.
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Buna karşın, ekranlarımız giderek azalan dikkat süreleri ve
değiştirilmiş bilişsel işleyiş ile ilişkilendirilir oldu.3 Bu deneyim, kamusal alanda vakit geçirme biçimlerimizi değiştiriyor; bu yüzden “hayal kurmak, düşünmek, tahmin yürütmek,
gözlemlemek ve insanları seyretmek gibi faaliyetler yok olan
sanatlardan sayılıyor.”4 Tüm bunlara tepki olarak, “gerçek
hayatla doğrudan yüzleşmek için Facebook, WhatsApp ve
Instagram’ı silmek”5 için verilen sözler duymak sıradışı değil.
Ama belki de, beklemek, hayal kurmak, tahmin yürütmek ve
gözlemlemek günlük hayattan silinmedi; yok olan sanatlar
değiller de yeniden tanımlanma hâlindeki sanatlar, daha ziyade. Farklı şekilde hayal kuruyoruz, tahmin yürütüyoruz ve
bekliyoruz belki. Mesajlar, anlık bildirimler ve sosyal medya
iletileri zamanımızın yeni ölçütü oldu. Mobil cihazların platform hizmetlerine olan bağımlılığımız, güncellemeler için
duyduğumuz doymak bilmez isteğimizin, güncelleme olmadığı zaman kısalan ya da uzayan bekleme sürelerinin, gerçek
güncelleme anları ile hayatlarımızdaki ve çevremizdeki tüm
diğer olayların hızı arasında gidip gelen zaman aralıklarının
ağına düşürüyor bizi. Burada da her şey zaman alıyor.
KESME
Geleceği bir zamanlar olduğu gibi hatırlıyorsun: İnternet Saati. Swatch İnternet Saati. Tek küresel gezegen, bu
yüzden, tek zamansız saat –demişti meşhur bir adam.
İsviçre’de çalışacak olan bir saatti.
Sen onu terk etmeden önceydi. Onu o gün terk etmiştin.
Sen daha doğmamıştın bile. Sen Şimdi’de yaşıyordun. Serbest düşüşün baş döndürücü hissini hatırlıyorsun. Üzerinden uzun zaman geçti ve kimsenin umurunda değil.
KESME
Bu bir ders olsaydı ne söyleyeceğini bilirdin. Herkesin gerçek zamanının hızının platformun zamanınkinden çok daha
az hızlı olduğu gerçeğine hemen doğrudan işaret ederdin.
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Kendi hayatında, daha azı oluyor –içerik akışındaki şeyler
kendini öne çıkarana kadar gerçekten olmuş sayılmıyor, bu
da kıyasladığında hayatını daha sıkıcı gösteriyor.
İnternet Saati, İsviçreli saat üreticisi Swatch tarafından tasarlandığı şekliyle, saat dilimlerini geçersiz kılan, tüm insanlık için çalışan biricik küresel saatti. İsmiyle müsemma,
“Esperanto dilinin saat versiyonu” diye anılıyordu.6 Platformlar küreselleşme ile internet ağı arasında kurulan temel benzeşimi aştı.
İnternet platformları, diğer uygulamaların, işlemlerin veya
teknolojilerin üzerinde geliştirildiği bir taban işlevi gören
teknolojilerdir. Platform, bir internet sayfası değil, altyapıdır;
sürekli kullanıcı etkileşimi talep eden bir aygıttır.
KESME
BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ / ARZUNUN KANATLARI.
Bar sahnesi. Tanışmışlar.
Internet platformlarının ortaya çıkışı, küresel zamanın, herbiri kendine ait hareketli bir Şimdi versiyonu inşa eden belirli zamansallık bölümlerine ayrılması anlamına gelir. Esther
Weltevrede, Anne Helmond ve Carolin Gerlitz, 2014 yılına ait
bir çalışmalarında, platformlar hakkında şöyle yazar: “Gerçek-zamanın inşası […] düz, sonsuz bir şimdi veya küresel,
yüksek tempolu bir akış olarak göz önüne serilmez; ancak o
alana ait zamansallığı belirleyen internete özgü oluşumlara, etkinliklere ve aktörlere dikkatimizi çeker.” Bunun “farklı
cihazlarda farklı hızlarda” meydana geldiğini öne sürerler.7
Araştırmacılar, “ilerlemenin veya değişimin göreli hızını”
belirtmek için tempo [pace] kavramını ortaya atar. Böylece,
farklı platformların ve cihazların sağladığı güncellemelerin
çıkış ritimleri, özgün zamansallıklar oluşturur. Sonuç olarak,
pek çok farklı platformdan ve her üreticinin kendi hareketli
Şimdi’sini belirtmek için tasarladığı göstergeden ötürü “daha
karmaşık bir eşzamanlılıkla ve zamansallık katmanlarıyla”
karşı karşıyayız.8 Tempo, “hareket ve değişimin ortaya çıkış
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hızını stratejik olarak düzenler, bu da hız ve zamanın işbirliği
içinde üretilişine dikkat çeker.”9
Kilit nokta, “gerçek-zaman”ın inşa edilmiş, başka eşzamanlı ritimlerle aynı karmaşıklıkta ortaya çıkan, tasarlanmış bir
zamansallık düzenlemesi oluşudur.
Mobil cihazlara ve onların zamansallıklarına adı konmamış
bir sinema biçimi olarak bakmak amacıyla yola çıktığımızdan,
platform zamansallığı üzerine düşünmek için tempo kavramı
bazı önemli çıkış noktaları sunuyor. Platformlar, bir kullanıcının ihtiyaçları ve ilgileri etrafında kendilerini şekillendiren
olay örgülerini ve arkası-yarınları yönetir. Tüm bunlar kullanıcının karşılık vermesine önemli ölçüde bağlıdır. Platform
deneyimi giderek uzar; bu sırada platformda daha çok kullanıcı bilgisi toplanır. Leif Weatherby şunu iddia eder: “Hayatlarımızı Facebook gibi platformlarda daha çok yaşadıkça,
akıl ve madde arasındaki boşluk bile kapanın elinde kalabilir. Elon Musk’ın, klavyede yazmayı gereksiz kılacak şekilde,
beyninizi doğrudan sosyal ağa bağlama önerisini düşünün.
Mark Zuckerberg bu öneriyi destekliyor; çünkü platforma
bağlanan şey –bu durumda, sizin zihniniz– platform sahiplerine ait veriye dönüşüyor”10
Bu sebeple, çeşitli platformlar ve cihazlardaki güncelleme ve
iletilerin temposu adı konmamış bir sinematik kurgu biçimi
olarak tanımlanabilse bile, hayatımızın tümünü değilse de
giderek daha fazlasını Facebook’ta yaşıyor olmamız hayat
ve platform arasında nadiren hesaba katılan bir fark ya da
boşluk olduğu anlamına geliyor. Örneğin, internetten yayın
yapan film sağlayıcısı Netflix’in CEO’su Reed Hastings, platformun en büyük rakibinin başka bir dijital servis sağlayıcısı
değil, uyku olduğunu tespit ediyor. “Uyku ile rekabet ediyoruz, nihayetinde. Ve uykunun kapsadığı, çok uzun bir süre,”
diyor Hastings.11
Uyku, Tarkovsky’nin yavaş hareket eden Şimdi’si ile aynı dünyaya aittir. Platformlar dışında geçirilen süre, tempo yönetim
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biçimleri ihmal edilmeden hesaplandığında, nasıl hızlandığımıza değil, bilakis hâlâ ne kadar yavaş olduğumuza vurgu
yapar. Bedenler, platform güncellemelerinin telkin ettiğinden
daha yavaş hareket eder. Trafik sıkışıklığı da, uyku da, birinin
almayı ümit ettiği ama gerçekte hiç alamadığı bir mesajı ya
da güncellemeyi beklemek de öyle. Heves etmek, umut etmek, dilekte bulunmak, dua etmek de. Facebook, Twitter ve
Instagram’ın amansız tempo yönetimleri ile kıyaslandığında
gerçeklik daha yoğun bir hâl alacaktır. Platform-tabanlı temponun adı konmamış sinematik rejimi ile kıyaslandığında,
Şimdi’nin akışkanlığına dair beklentimiz artar ve bizi, yavaş
sinemanın öncü ismi Tarkovsky’ye çağırır.
Tarkovsky’ye göre, “film görüntüsündeki en güçlü etken,
geçen zamanı kadrajın içinde ifade eden ritimdir. […] Geçen
zaman hissi çekimde verilmemişse kişi sinematik yapıtı anlayamaz, ama hiç oyuncuya, müziğe, dekora veya kurguya
sahip olmayan bir filmi kolayca tasavvur edebilir.”12 O halde
Tarkovsky için geçen zamanı karakterize eden nedir? Neden
başka türlüsünü, daha hızlısını değil, hem Sovyet döneminin
hem de günümüzün standartlarına göre daha yavaş bir tempoyu tercih eder? Tarkovsky şöyle der: “Karelerin bir araya
getirilmesi bir filmin yapısından sorumlu olsa da, genelde
sanıldığının tersine, onun ritmini oluşturmaz.” Ritim, kurgulanmış parçalar arasından geçen “zaman tazyiki” tarafından
belirlenir, çekimlerin uzunluğu tarafından değil. Farklı bölümleri birleştirmek için, her birinin zaman tazyikinin diğerine
uyması gerekir. “Örneğin, gerçek zaman ile kavramsal zaman
bir araya getirilemez, farklı çaplardaki su borularının birleştirilemeyeceği gibi.” Tarkovsky zaman ile ilgili bu düşüncesini
öznel bir sanatsal duruş hatta görüş olarak değil, olgusal bir
gerçek olarak değerlendirir görünür. Israrla belirtmektedir
ki; filmde zaman, “yoğunluk veya ‘özensizlik’”13 ile akabilir ve
en son noktada “kadrajın ötesindeki bir şeye ve sonsuzluğa
doğru uzanan bir gösterge; hayata yönelen bir gösterge”14
olarak, çekimde kendini hissetirir.
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1964’te, Andy Warhol Uyku adlı filmini yaptı; sevgilisi John
Giorno’nun beş saat 21 dakikalık derin uykusunu “lirik bir
bakışla”15 tasvir ediyordu.16 Tarkovsky “bir Amerikan underground filmi” olarak hatırladığı ve “[film] bir adamı uyurken
gösterir; sonra onun uyanışını görürüz ve kendine özgü ustalığıyla sinema, o âna beklenmedik ve şaşırtıcı bir estetik etkide bulunur,” diye tarif ettiği filmin Uyku olup olmadığından
emin değiliz.17
Bu nedenle, Tarkovsky için zamanın akışı, sadece filme referansla, yapay olarak yavaşlatılmış bir deneyim değildir.
Kadrajın dışındaki dünyanın zamansal deneyiminin dolaysız
devamıdır. Bu fenomeni zamanın “özensizliği” olarak adlandırırken Tarkovsky, kurgunun zoruyla ilerlemenin karşısında
ağır bir yavaşlığın yarattığı işlevsiz hissiyatı kabul eder; ki bu
durumda seyircinin “algısı zora koşulmuş”18 olur.
Tarkovsky’nin dijital çağda kritik bir anlam kazanmasının
sebeplerinden biri, özensiz geçen zamanın hayatlarımızda
hâlâ mevcut olmasıdır, özellikle de dijital ekranlara neredeyse tamamen dalıp gitmiş haldeyken. Eğer günlük deneyimlerin temposu dijital güncellemeler ile belirleniyorsa, bu ritme
uymayan deneyimlerin bir kalıntısı her zaman var olacaktır.
KESME
İç mekan. Gündüz. Onu daha yeni açılmış kafenin içinde
bekliyorsun. Erkencisin. Onunla o zor konuşmayı yapmayı
bekliyorsun. Otis Redding’in “My Girl” şarkısı boş mekanda
yankılanarak tam da en kötü zamanda çalıyor. Çünkü çok
güzel. Çünkü sana neyin en önemli olduğunu hatırlatıyor:
Kabul edilme. Affetme. Çünkü sana olayları oldukları haldeki gibi hatırlatıyor, senin olmalarını istediğin gibi değil.
Bu yüzden sana olman gereken kişiyi hatırlatıyor. Daha
da kötüsü: bir zamanlar olduğun ve o halde kalmış olman
gereken kişiyi. Önceki seni geri çağır, çok geç olmadan.
Hiç kimse tamamen başkalarının beklentilerinin yarattığı
vaatleri yerine getiremez. Hiç kimse senin beklentilerini
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karşılayamaz. Gözyaşları gözlerinden süzülmeye başlıyor.
Onu barda beklemek yerine çıkıp gidiyorsun ve ona bir mesaj atıyorsun: “Kusura bakma, biraz geciktim.”
KESME
“Dezenformasyon, demokrasimizin karşılaştığı en büyük tehditlerden biridir. Kara para ile ilgili raporumuzdaki
gibi, tüm diğer hikayelerin ardındaki o hikayelerden biridir. Dolayısıyla dezenformasyonun ardındaki güçleri takip ve teşhir etmeye adanmış bir takım kurmak istiyoruz,
bu sonbahardaki ara seçimlerden evvel yapılacak yeni bir
raporlamaya öncelik verilecek. Ama bunu yapmak için, 30
Haziran’a dek 100.000 $ daha toplamamız gerekiyor. Umarım planımızı okur ve ona dahil olursunuz –ve vergiden düşülebilen bir bağışla bugün bize katılırsınız.” 19

TEKRAR TEKRAR [TIME AFTER TIME]
Zamanı akan bir şey olarak deneyimliyoruz. Etrafımızdaki
durum değişimlerine bakarak kendimize geçmişin geçmiş
ve şimdinin şimdi olduğunu söylüyoruz. Su bardakları masadan düşer ve kırılır. Ağaçlar büyür. Düşmelerini, kırılmalarını, büyümelerini geri almak imkansız. Kendimize geleceğin
gelecekte olduğunu kanıtlayabiliyoruz, çünkü yarın ne olacağını, henüz olmadığı için, bilmiyoruz. Olaylar geleceğe doğru
uzanmış bir “ok” yönünde vuku bulur görünüyor. Videonun
oynat tuşu, hareketli Şimdi, sağ tarafımıza doğru yol alıyor.
Bir “zaman çizelgesi” [“timeline”] var. Onun üzerinde, oynat
tuşu “doğu”ya yol alıyor.
Buna zamanın “A-teorisi” deniyor; buna göre, “zamanın geçişi sadece deneyimimizin bir özelliği değil, zamana ait herhangi bir deneyimden bağımsız olarak, zamanın kendisine ait
bir nitelik: Zaman, Geçmiş ve Gelecek arasındaki sınırı sürekli
kaydıran bir Şimdi ile gerçekten akar.”20 Hem izleyicinin perspektifinden, hem de beşeri toplumlarda zamanı kurumsallaştırdığımız şekliyle A-teorisi aşikâr görünür.
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Ama zamanın “akışı” bir metafordur da. “Zaman çizelgesi” ve
“oynat tuşu” da öyle. Bunlar zamanın özellikleriyle cebelleşme girişimlerimiz. Zamanı kıyas ve metafor ile anlatmak için
kullandığımız kelimeler de onu anlayabilmedeki sınırlarımızı
gösteriyor. Sinema bu sınırlı, doğrusal düşünceyi kurumsallaştırma ve onu bir kara kutuya –sinema salonuna– yerleştirme eğilimindedir.
Fizikte, geçmiş ile gelecek arasındaki fark şüphelidir.
Arkadaşı Michele Besso’nun ölümünün ardından Albert
Einstein’ın söyledikleri geliyor aklımıza. Besso’nun ailesine
yazdığı bir mektupta, “Şimdi o, bu tuhaf dünyadan, benden biraz daha önce ayrıldı,” diye yazar Einstein. “Bu hiçbir şey ifade
etmez. Biz inanan fizikçiler için, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki fark sadece inatla sürüp giden bir illüzyondur.”21
Buna göre Einstein, mektubu Besso’nun ailesine değil, kendisine yazmış olabilirdi. Ama yazmadı ve bunun nedeni kolaylıkla
görülür. Besso’nun ailesi için, sevdikleri kişi artık yoktu. Bunun
fizik için pek anlamı olmayabilir. Ama insanlık için, dünya kadar
anlamı vardır. Zamanın bir oku vardı: Besso’nun vücudu geri
döndürülmez şekilde yok olacaktı. O geri gelmeyecekti.
Zamanın Kısa Tarihi’nde, Stephen Hawking şöyle der: “Su
dolu bir bardağın bir masadan düştüğünü ve yerde parçalara ayrıldığını hayal edin. Eğer bunun bir filmini çekerseniz,
ileri mi geri mi sarıldığını kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Eğer
geri sararsanız parçaların aniden bir araya geldiğini ve yerden yukarı zıplayarak masada bütün bir bardak oluşturduğunu göreceksiniz. Filmin geri sarılarak oynatıldığını söyleyebilirsiniz çünkü bunun gibi bir hareket gündelik hayatta
asla gözlenemez.”22
Hawking’in, bunu filmin yapabileceğini belirtmesi teknik olarak doğrudur. O zaman neden sinema bunu sanatsal olarak
reddetmiştir? Sinema normalde kırılmış bardak problemini
çekim görüntülerini geri oynatarak çözmez. Sinemanın dramatik özelliği, entropiyi gözler önüne sermesidir. Hayatta ol15

duğu gibi, anlatının itici gücü, geri dönülmezliktir. Sinema, drama için kaynaklarından birini entropide bulur ve bunda kısmen
gerçekçiliğin ya da hayata benzerliğin de rolü vardır. Entropiyi
tanıyoruz ve böylelikle filmlere inanabiliyoruz. Hawking’in deyişiyle, olayı geriye sarmak –kırık bardağın yukarı geri uçup
masanın üstünde yeniden birleşmesi– gündelik hayattaki
gözlemlerimize uymaz.23
Tarkovsky, “gerçekliği yeniden canlandırma”24 –ki bu kendisinin ilgilendiği bir şey değildi– ile kadrajın dışına uzanan “zamanın akışı” arasında önemli sayılabilecek bir ayrım yapar.
Hawking’in yorumu su bardağının gündelik hayatta gözlenen
hareketi ile ilgilidir; zamanın akışı ile, ya da gündelik hayatta
gözlenen bir olayın süresi ile değil. Sürenin bir yönü olmadığından, düşmenin kırılmayla sonuçlanması gibi sebep-sonuç
ilişkileriyle süreyi birbirinden ayırmak olasıdır. Başka bir deyişle, gerçekçi olmayan ama yine de gerçekmiş gibi bir sinematik deneyim ile zamanın ileri doğru değil de farklı bir yöne
doğru akışını yaratmak, teorik olarak mümkündür.
Bir yapay zeka, anlatıları entropiden düzene geri getirme ile
görevlendirilmişse, bunu soğukkanlılıkla yapmakta hiç tereddüt etmeyecektir.
Bir yapay zeka, pek çok filmde yaygın olandan tamamen
farklı zaman teorilerini anlamanın bir yolunu bulduğunda,
bununla sinema yapmakla görevlendirilebilir. Eğlendirme
ihtiyacından bağımsızdır, insani dikkat süresinin sınırlarıyla
kısıtlanmaz ve tek, hareketli bir Şimdi dogmasına ikna edilmesi gerekmez.
Zamanın “B-teorisi” görelilik teorisi kapsamında geliştirilmiştir; öyle ki, zamansal ilişkileri –“daha erken” ve “daha
geç”– kabul eder, ama hareketli bir Şimdi tanımlamaz. Bir oynat tuşu yoktur.
KESME
Sinema. İç mekan. Karanlık. Ekranda hiçbir film oynatılmıyor. Oynatılmayan film BERLİN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ.
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Mesele gitgide daha karmaşık bir hâl alıyor. Matematikçi Hermann Minkowski’den (1864-1909) adlandırmasıyla anılan
özel göreliliğin uzay-zamanında zaman fonksiyonu tanımlanmaz. Minkowski’nin dört-boyutlu yapısında uzay-zaman
evrenin tarihindeki tüm olayları içinde barındırır. Anlaşılabilir
değil. Bir zaman fonksiyonu yerine, sadece uzay-zamandaki
nokta çiftleri arasında göreli mesafeler mevcuttur ve çeşitli
süreçler bunların aralarında vuku bulur. Noktalar birbirlerine
eğrilerle bağlanır. Fizikçi Dennis Dieks’in özetlemesiyle, noktalar arasındaki mesafeyi ölçen sayı, “söz konusu [eğri] ile
temsil edilen iki noktasal olay arasındaki harekete ait, saatle
ölçülebilen zaman aşımının maddî ifadesidir.”25 Süre, nokta
çiftleri arasındaki işlemlerin ölçümünden ortaya çıkar, fakat
bu süre birden çok değere sahiptir.
B-tipi zamana ait öngörü sahibi olan bir yapay zeka, sınırsız
sabırla ve büyük ölçüde genişletilmiş ve uzatılmış bir sinematik vizyonla donanmışsa, henüz çoğu insanın ulaşamayacağı zamansallık, perspektif ve fotografi yöntemlerini büyük
ihtimalle kayda alabilir.
Bilgisayım [computation], zaten kendine özgü hareketli görüntüleri gören, hisseden, ölçen ve kaydeden bir film yapımcısı olarak, keşfedilmeyi bekleyen, henüz adı konmamış sinematik düzenler inşa etmektedir. Örneğin, dünyayı uzaydaki
bir uydudan filme alan bir kamera kadar açıkça göz önünde
olan bir şey, çok uzun süre boyunca çekimi sabit tutmakta
hayli mahirdir.
Ancak ilk kaydından sonra o uydu görüntüsünün kumaşı dokunur ve dikilerek bir araya getirilir; sanal bir küre etrafına
kendini sararak Şimdi’de Dünya dediğimiz şeyi temsil eden
dönen yerkürenin görsel ideasına uyum gösterir.26
Bilgisayım daha meraklı hâle geldikçe, sürekli araştıran zekası sinema hakkındaki sorularına cevaplar arayacaktır. B
tipi zamanın yeni oluşmaya başlayan sinematik potansiyelini
farklı aşamalarda sezebilir: Senaryo, görsel senaryo ve asıl
film. Daha ileri gidersek, bilgisayım, B tipi zamanda bulduk17

larını bir A tipi zaman deneyiminde bir şekilde yeniden haritalandıracaktır, böylece o film insanların izleyebileceği bir biçim
alacaktır. Böyle bir film, görsel özelliklerini tahmin etmek zor
olsa da, B tipi zamanı A tipi zamanın içinde açıklayan bir yazının ya da şemanın sanatsal eşdeğeri olacaktır. Ama B tipi zamanı anlamamıza yardımcı olmak yerine, böyle bir film bunu
hissetmemize sebep olur. Bu düşünce deneyine devam edersek, Tarkovsky’nin kadrajın içinden dışına doğru akan zaman
ile ilgili düşüncesi, daha da geliştirilebilir mi? Tarkovskyvârî
uzayzaman diye bir şey var mıdır?
1889 yılındaki doktora tezinde filozof Henri Bergson şu soruyu sorar:
Bilinç hallerimizin çokluğu, bir sayının birimlerinin çokluğu ile ufak
da olsa benzerlik gösterir mi? Gerçek sürenin uzayla bir alakası var
mıdır? Elbette ki, sayı düşüncesi ile ilgili analizimiz bu analojiden
şüphe etmemize sebep olmaktan başka bir şey yapmaz, fazla söze
gerek yok. Çünkü, reflektif bilince göre zaman, bilinç hallerimizin sayılmalarına imkan verircesine açık bir seri oluşturmaları için bir araç
ise ve diğer yandan sayı mefhumumuz uzayda doğrudan sayılabilir
her şeyin yayılmasıyla biter ise, o zaman farzedilebilir ki zaman ayrımlar yapmamızı ve saymamızı sağlayan bir araç olarak anlaşıldığında, uzaydan başka bir şey değildir.27

Zaman ile ilgili felsefi, fiziki ve sinematik spekülasyonlar,
uygulamada, hareketli Şimdi ile karşı karşıya gelecektir. Zamandan kaçmaya çalıştığımız her defa o kendini zorla ön
plana çıkaracaktır. Düşüncemiz bölünür çünkü birisi kapı zilini çalmıştır. Belki de telefonumuza bir mesaj gelmiştir. Tekrarlayan Şimdi’ye takıntımız, filme ve onun geleceğine nasıl
yansıyacaktır?28
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